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3) วิทยาลัยแสงธรรม
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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 สาขาวิชา
เทววิท ยา หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2551 ดํา เนิน การจั ด การเรี ย นการสอนในป ก ารศึ ก ษา 2552
รวมทั้งไดอนุมัติการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม พ.ศ. 2552
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2553
พันธกิจในการผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม จะบรรลุ
หรือประสบความสําเร็จหรือไมนั้น กลไกที่สําคัญอยางหนึ่ง ก็คือ การกําหนดรูปแบบการจัดการ
เรี ย นการสอน ที่ เ ป น ตั ว ช ว ยขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ การบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอนให มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว คณะผูวิจัยจึงตอบสนองนโยบาย
ของกรรมการฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริ ย ธรรม คณะศาสนศาสตร วิ ท ยาลั ย
แสงธรรม
ขอบคุณคณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ที่อํานวยความสะดวกและ
ชวยประสานงานจนงานวิจัยนี้แลวเสร็จ
หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงานของวิทยาลัย
แสงธรรม โดยเฉพาะการจัดและพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามอัตลักษณของสถาบันสืบไป
คณะผูวจิ ัย
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาลัยแสงธรรมไดเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยางเปนทางการ ตั้งแตวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยเปดสอน 2 หลักสูตรใน 2 คณะวิชา คือ มนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา และไดรับรองมาตรฐาน
การศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปจจุบัน) และไดรับ
การรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการปรับปรุง
พัฒนาหลัก สูตรอยางตอเนื่ องเรื่อยมา ทั้งการปรับปรุง หลัก สูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ชา
ปรัชญา เปน สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา และ
ไดเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เพิ่มอีก 1 หลักสูตรในป พ.ศ. 2543
ได รั บ การรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาในป พ.ศ. 2545 และล า สุด ในป พ.ศ. 2551 ได ป รั บ ปรุ ง
หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร (แผนกพัฒนาคุณภาพ, 2552: 1 - 2) เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะเปนบาทหลวง
และผูนําในสถานะอื่นขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกรอื่นๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม
และคุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับตําแหนงหนาที่ ตามเปาหมายที่วิทยาลัยกําหนด (สภาวิทยาลัย
แสงธรรม, 2550)
พร อ มกั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะศาสนศาสตร สาขาวิ ช า
เทววิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อความเหมาะสมกับ
บริบทสังคมปจจุบัน มีบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุกๆ ดาน มีความรูคูคุณธรรม ตามแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
รวมทั้งดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

-3บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 เพื่ อ รั ก ษามาตรฐานการศึ ก ษาและพั ฒ นาให มี คุ ณ ภาพตามวิ สั ย ทั ศ น
พันธกิจ และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม ที่เนนการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใชสังคม เปนผูนําและ
แบบอยางการดําเนินชีวิตตามแนวทางเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก รวมทั้ง
ขอ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสํ า รวจ งานวิ จั ย การจั ด สั ม มนานั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต คณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมาใหขอเสนอแนะตอหลักสูตรดังกลาว จึงเห็นถึงความจําเปนที่จะตอง
มีการพัฒนาหลัก สูตรดัง กลา วให มีการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป กลา วคือ ในระดับมหาบัณ ฑิต
จึงพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (Master of Arts in Moral
Theology) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) เพื่อเปนการพัฒนาศาสตร
ทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย อันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช
สูการเปนผูนํา เปนผูเชี่ยวชาญ และผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
และสามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถิ่น ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา
ซึ่งพันธกิจในการผลิตมหาบัณฑิตจะบรรลุหรือประสบความสําเร็จหรือไมนั้น กลไก
ที่สําคั ญอยางหนึ่ง ก็ คือ การกําหนดรูปแบบการจั ดการเรียนการสอน ที่เ ปน ตัว ชวยขับเคลื่ อน
พันธกิจการบริหารจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว ฝายวิชาการจึงเห็นควรที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย
แสงธรรม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
2. เพื่ อ ประเมิน รูปแบบการจัด การเรียนการสอน หลั ก สู ตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรมใหมีความถูกตองเหมาะสม
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ ผูปกครองและนักศึกษา
กรอบแนวคิด
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรฯ
วิทยาลัยแสงธรรม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม

ผลการประเมิ น รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
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ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ขอบเขตดานประชากร
ผูประเมิน /ให ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด วย 1) คณะกรรมการฝายวิชาการ
2) ผูปกครอง 3) นักศึกษา ผานทางการประชุมในแตละกลุม
นิยามศัพทเฉพาะ
1. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ที่คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ดูแล
รับผิดชอบ ซึ่งจะเริ่มเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2553
2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
3. คณะกรรมการฝายวิชาการ หมายถึง คณะกรรมการฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
ที่มีหนาที่ รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของฝายวิชาการ ใหเปนไปตามกฎหมาย แผนงาน ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของวิทยาลัย วางแผน ติดตาม ประเมินผลและ
พัฒนาการดําเนินงานของฝายวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติ งานตอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย
4. ผูปกครอง หมายถึง อธิการบานอบรม ที่รับผิดชอบดูแลสงนักศึกษาในสังกัด/
คณะ มาศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม
5. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนาแลว และกําลังศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
ชั้นปที่ 2 ในปการศึกษา 2552 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน ที่จะสามารถสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ในปการศึกษา 2553 ได
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
ได รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทววิทยา ที่มีความถูกตองเหมาะสม
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ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาจากเอกสาร การศึกษาดูงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) วิทยาลัยแสงธรรม
2) เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กระทรวง
ศึกษาธิการ
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรรม
4) เอกสารสรุปผลการศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย
5) งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามลําดับตอไปนี้
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
กรุ ง เทพฯ
และภาคอั ค รสั ง ฆมณฑล ท า แร -หนองแสง โดยให แ ต ล ะอั ค รสั ง ฆมณฑลมี

-7สามเณราลัยเล็กเปนสถาบันการฝกอบรมผูจะเตรียมตัวเพื่อบวชเปนบาทหลวงคาทอลิก จึงมีเนื้อหา
หลักสูตรการฝกอบรมที่หลากหลายแตกตางกัน ทั้งยังไมมีสามเณราลัยใหญสําหรับการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาในหลักสูตรปรัชญาและเทววิทยา 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 “วิทยาลัย
แสงธรรม (Saengtham College)” เพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
19 เมษายน พ.ศ. 2519
ทบวงมหาวิ ทยาลัย อนุ ญ าตให เ ปด วิท ยาลั ย แสงธรรม เปน สถาบั น ระดั บอุ 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
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรองคุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และ
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ใหมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ
เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2522
ปการศึกษา 2537
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรั ช ญา เป น หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณฑิต 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
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เป ด สอนหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาคริ สตศาสนศึ ก ษา ในคณะศาสนศาสตร ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2545
1 พฤษภาคม พ.ศ.2546
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
สามหลักสูตร โดย เริ่มใชหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2547
29 มกราคม พ.ศ. 2552
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม มีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คริสตศาสนศึกษา พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ซึ่งเริ่มใชหลักสูตรทั้งสามหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2552
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม มีมติอนุมัติและรับรองวิทยฐานะ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทววิทยาจริยธรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 ซึ่งจะเริ่มใชในปการศึกษา
2553
2. เอกสารที่เกี่ยวของกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงฯ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548)
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ใ ช
ในป จ จุ บั น ให มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน ใ นการรั ก ษามาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ดังตอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2548”

-92. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษา
หลังปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุง
ใหม ของสถาบันอุ ดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชขอบั งคับตั้งแตวัน ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
3. ใหยกเลิก
3.1 ประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง “เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2533” ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533
3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542” ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการ
พัฒนานั ก วิชาการและ นัก วิชาชีพ ใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อ ใหมีความรูค วาม
เชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง
อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ
40 ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา
4.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและ
นัก วิชาชี พที่ มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต าง ๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่อ ให
สามารถบุก เบิกแสวงหาความรูใ หมไ ดอย างมีอิสระ รวมทั้งมี ความสามารถในการสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่น ๆ ได
อยางตอเนื่อง มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
5. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดู
รอนใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ

- 10 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดที่ จั ด การศึ ก ษาระบบอื่ น เช น ระบบไตรภาค ระบบจตุ ร ภาค
ใหถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
ระบบจตุรภาค 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่นใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
6. การคิดหนวยกิต
6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา
15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ
1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
6.5 การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.6 วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
7. โครงสรางหลักสูตร
7.1 ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
7.2 ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ

- 11 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก 1 ทํ า เฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง มี ค า เที ย บได ไ ม น อ ยกว า
36 หนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แผน ข เป น แผนการศึ ก ษาที่ เ น น การศึ ก ษางานรายวิ ช า โดยไม ต อ ง
ทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต
7.3 ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป น แผนการศึ ก ษาที่ เ น น การวิ จั ย โดยมี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ
ที่กอใหเกิดความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
8. การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวย
กิ ต รายวิ ช าหรื อ วิ ท ยานิ พ นธ จ ากหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รระดั บ

- 12 บัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษา
ตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตาม
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่
เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น และตองมีคุณสมบัติดังนี้
9.1 ปริญญาโท
9.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองอาจารยประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
9.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํา
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารย
ประจําหรื อผูทรงคุ ณ วุฒิ ภายนอกสถาบัน มีคุณ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเป นผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
91.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผู ช ว ยศาสตราจารย ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ กั น และต อ งมี ป ระสบการณ ด า น
การสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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9.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองอาจารยประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
9.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํา
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารย
ประจํ า หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ เป น ผู ดํ า รง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.2.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิภ ายนอกสถาบั น อาจารย ป ระจํ า และผู ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกดัง กลา วต อ งมีคุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า รองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการ
สอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 9.1.1 และ 9.1.4
โดยอนุโลม
10. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
10.1 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่
จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน
10 คน
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นักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควา
อิสระ 3 คน ทั้งนี้ ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
10.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา
11.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเทา
11.3 ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
11. 4 ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ที่มีผลการเรียนดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเทา
12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละภาคเรียนปกติ และใหใชเวลาศึกษา
ในแตละหลักสูตร ดังนี้
12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 3 ปการศึกษา
12.2 ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
12.3 ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษาการลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา
ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษากํ า หนดหน ว ยกิ ต ที่ ใ ห ล งทะเบี ย นเรี ย นได ใ นแต ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ
โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตที่กําหนดขางตนในสัดสวนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนที่มี
จํ า นวนหน ว ยกิ ต แตกต า งไปจากเกณฑ ข า งต น ก็ อ าจทํ า ได แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม ก ระทบกระเทื อ น
ตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
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13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบ
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
13.2 ปริญญาโท
13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
เปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตอง
ไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
13.2.2
แผนก แบบ ก 2 ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ ว นตามที่ กํ า หนด
ในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
13.2.3 แผน ข ศึก ษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบ
ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาใน
สาขาวิชานั้น
13.3 ปริญญาเอก
13.3.1 แบบ 1 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา

- 16 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษา
กํา หนด สอบผ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination) เพื่ อเปน ผูมี สิ ทธิ์ ข อทํ า
วิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ
ซึ่งจะต องประกอบดวยผู ทรงคุณ วุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ
จะต อ งได รั บ การตี พิ ม พ ห รื อ อย า งน อ ยดํ า เนิ น การให ผ ลงานหรื อ ส ว นหนึ่ ง ของผลงานได รั บ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
14. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate
Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย
14.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(Higher Graduate Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อ
สาขาวิชาตอทาย
14.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกาหรือ
กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
15.1 การบริหารหลักสูตร
15.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
15.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
15.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต

- 17 16. การพัฒนาหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก 5 ป
17. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
2.2 กฎกระทรวง ว า ด ว ย การขอให รั บ รองและการรั บ รองวิ ท ยฐานะของสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงฯ วาดวยการขอใหรับรองและการรับรองวิทย
ฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 54 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการอุดมศึกษา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ 2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดจะเปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามที่ไดรับใบอนุญาต
แลว ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นยื่นคําขอใหรับรองวิทยฐานะตอคณะกรรมการตามแบบ รกอ.
05 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ขอ 3 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนใดแลวใหเสนอตอรัฐมนตรีโดยเร็ว
ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการออกใบรับรองวิทยฐานะใหแกสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนตามแบบ รกอ. 06 ทายกฎกระทรวงนี้
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
กอนเวลาที่จะเปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามที่ไดรับใบอนุญาต
ขอ 4 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมมีศักยภาพ
และความพรอมในการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

- 18 กําหนด ใหคณะกรรมการแจงเปนหนังสือใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นปรับปรุงแกไขใหแลว
เสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 5 การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมีระยะเวลาคราวละหาป
การศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการยื่นคําขอใหรับรองวิทยฐานะใหมภายในเกาสิบวัน
กอนครบกําหนดเวลาตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ขอ 6 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะกอนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ ใหถือวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไดรับการรับรองวิทยฐานะตอเนื่องไปอีกสามป
การศึกษา
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย
แสงธรรรม
หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริย ธรรม คณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ 2552 (คณะกรรมการฝายวิชาการ, 2552) และไดรับ
การอนุมัติและรับรองวิทยฐานะจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อหลักสูตร
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
ข า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) ใน พ.ศ. 2522 มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอย า งต อ เนื่ อ ง ครั้ ง ล า สุ ด

- 19 ใน พ.ศ. 2547 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเ ปนผูนําดานคริสตศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเชื่อ
คริสตชน การบําเพ็ญศาสนกิจ การอภิบาลและการเผยแผคริสตศาสนธรรม
สาขาวิชาเทววิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
เพื่ อ ความเหมาะสมกั บ บริ บ ทสั ง คมป จ จุ บั น มี บู ร ณาการคุ ณ ภาพชี วิ ต ในทุ ก ๆ ด า น มี ค วามรู
คู คุ ณ ธรรม ตามแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2545 และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) รวมทั้งดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม ที่เนนการผลิต
บัณฑิตเพื่อรับใชสังคม เปนผูนําและแบบอยางการดําเนินชีวิตตามแนวทางเทววิทยาดานจริยธรรม
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก รวมทั้งขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ งานวิจัย การจัดสัมมนานักศึกษา
บัณฑิต ผูใชบัณฑิต คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมาใหขอเสนอแนะตอหลักสูตรดังกลาว
จึงเห็นถึงความจําเปน ที่จ ะตองมีการพัฒนาหลัก สูตรดังกล าวใหมีการศึกษาในระดั บสูงขึ้น ไป
กลาวคือ ในระดับมหาบัณฑิต เพื่อเปนการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับ
สังคมไทยอันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชสูการเปนผูนํา เปนผูเชี่ยวชาญ และผูสอน
เทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และสามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถิ่น
ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา
5. ปรัชญา/วัตถุประสงคของหลักสูตร
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

- 20 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม มีจิตอาสาในการเสริมสรางสันติสุขในชุมชน
ดวยการเสวนาและ ศาสนสัมพันธ
6. กําหนดการเปดสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป
7. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
7.1 คุณวุฒิ
7.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา
เทววิทยา หรือสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 2.75 และผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาตอไปนี้
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
ทว.321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ
ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย
ทว.226 เทววิทยาเรื่องศีลลางบาปและศีลกําลัง

ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา
ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร
ทว.425 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาปและศีลเจิม
ผูปวย
ทว.326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาฯ ทว.426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ
ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1
ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2
ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1
ทว.352 กฎหมายคริสตศาสนจักร 2
ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญา ทว. 322 เทววิทยาเรื่องมนุษย บาปและ
กับเทววิทยา
พระหรรษทาน
ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวยและ
ผูสูงอายุ

หรือรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนในชั้นปที่ 2 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
หากยังไมเคยศึกษาในรายวิชาดังกลาวมากอน ตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการ
เรียนอยางนอยเปน C
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7.1.2 เป น ผู สํา เร็ จ การศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รือ เที ย บเท า ในสาขาวิ ช า
ปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 และผานหรือสอบผาน
การศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาในขอ 7.1.1
นอกจากนั้น ตองผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา
และมีผลการเรียนอยางนอยเปน C+ ในรายวิชาตอไปนี้
2

ปร.212
ปร.311
ทว.220
ทว.110
ทว.211
ทว.311
ทว.313

จริยศาสตร
อภิปรัชญา
วิวรณวิทยา
ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
พระคัมภีรภาคประกาศก
กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม

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
7.2 คุณสมบัติ
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
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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 เปนระยะเวลาเรียน
ไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีจําเปนและวิทยาลัยเห็นชอบแลว
10. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
11. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน
ไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ ไมรวมหนวย
กิตของวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ หรือการลงทะเบียนเรียน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู
การลงทะเบียนวิชาเรียนมากกวาที่กําหนด จะกระทําได ในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
12.1 การวัดผล
12.1.1 วิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนไว
ไมนอยกวา 1 ครั้ง
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(Letter Grade) เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U
12.1.3 อักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา
กําหนดดังนี้
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
I
P
T

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
คอนขางออน (Nearly Poor)
ออน (Minimum Passing)
ตก (Failure)
เปนที่พอใจ (Satisfactory)
ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress)
วิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระยังอยู
ในระหวางการดําเนินการ (Thesis in Progress)
AU
หมายถึง
ผูเขารวมศึกษา (Auditor)
X
หมายถึง
ยังไมไดรับผล (No Report)
W
หมายถึง
การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
12.1.4 คาอักษรระดับคะแนนกําหนดดังนี้
A
เทากับ
4.00
B+
เทากับ
3.50
B
เทากับ
3.00
C+
เทากับ
2.50
C
เทากับ
2.00
D+
เทากับ
1.50
D
เทากับ
1.00
F
เทากับ
0
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และ/หรือรายวิชาเลือก หากต่ํากวาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม
12.1.6 รายวิชาใดที่เคยไดอักษรระดับคะแนน B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ําอีกไมได
12.1.7 อักษร I แสดงวา นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้น
สําเร็จสมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่ไดอักษร I จะตองแกไขอักษร I
ภายในภาคการศึกษาถัดไป
12.1.8 อักษร S แสดงวา ผลการศึกษาหรือการสอบเปนที่พอใจ อักษร U แสดง
วาผลการศึกษาหรือการสอบยังไมเปนที่พอใจ ใชสําหรับรายวิชาที่กําหนดใหมีการประเมินแบบไม
คิดคาระดับคะแนน ในกรณีที่ไดอักษร U จะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ํา
12.1.9 รายวิชาที่นักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+ เทานั้น จึงจะนับ
หนวยกิต ของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามที่หลักสูตรกําหนด
12.1.10 การประเมินผลวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ใชอักษรระดับ
คะแนน S หรือ U หากสอบไมผานในครั้งแรกจะตองสอบใหม
12.1.11 วิทยาลัยจะคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหนวยกิตและ
คาอักษรระดับคะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน
12.1.12 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะนําเอาผลคูณของจํานวน
หนวยกิตกับคาอักษรระดับคะแนนทุกรายวิชาตามขอ 12.1.4 มารวมกันแลวหารดวยผลบวกของ
หนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ในการหาร กําหนดใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง
12.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา
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
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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) มีระยะเวลาการศึกษาไมมากกว าระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดตาม
จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด
13. อาจารยผสู อน/ประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
มีหนาที่หลักทางดานการสอนและวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน
หลักสูตร (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) ซึ่งประจําตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรและ
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอนไมนอยกวา 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
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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
และ
อาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมที่เปนผูสอน
รายวิชาที่มีอยูในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ คณะศาสนศาสตร
เสนอใหวิทยาลัยแสงธรรมแตงตั้ง
14. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
ปการศึกษา
ชั้นป
2553
2554
2555
2556
ชั้นปที่ 1
25
25
25
25
ชั้นปที่ 2
25
25
25
รวม
25
50
50
50
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จ
25
การศึกษา
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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 จากบัณฑิต
ในอัตราดังนี้
17.1 หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย
คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ
1,200 บาท
คาทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระหนวยกิตละ 1,500 บาท
17.2 หมวดคาบํารุงการศึกษา ประกอบดวย
คาบํารุงหองสมุด ภาคเรียนละ
500 บาท
คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ
200 บาท
คาเอกสารการสอบ ภาคเรียนละ
100 บาท
คาเอกสารประกอบการศึกษา ภาคเรียนละ
1,500 บาท
คาจัดสัมมนา/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ภาคเรียนละ 1,000 บาท
17.3 หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย
คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ 1,200 บาท
คาขึ้นทะเบียนแรกเขา
500 บาท
คาขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
500 บาท
คารักษาสถานภาพบัณฑิตในกรณีพักการศึกษา 500 บาท
17.4 หมวดเบ็ดเตล็ด ประกอบดวย
คาลงทะเบียนหลังกําหนด วันละ
50
บาท
คาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับละ
50
บาท
คาใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ
20
บาท
คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
200 บาท

- 28 คิดเปนคาใชจายตอหัวในการผลิตมหาบัณฑิต ตลอดหลักสูตรคนละ 150,000 บาท/
หลักสูตร
18. หลักสูตร
18.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
18.2 โครงสรางหลักสูตร พ.ศ. 2552
หลักสูตรการศึกษามี 2 แผน คือ แบบ ก. แผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ และแผน ข.
ทําการคนควาอิสระ ทั้ง 2 แผนมีองคประกอบดังนี้
หมวดวิชา
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
18.3.1 หมวดวิชาบังคับ
ตองเรียนรายวิชาในหมวดบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว. 500 ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม 3 (3-2-7)
TH. 500 Moral Theological Methodology
2) ทว. 501 เทววิทยาจริยธรรม
3 (3-0-9)
TH. 501 Moral Theology
3) ทว 502 จริยธรรมเรื่องชีวิต และความตาย
3 (3-0-9)
TH. 502 Moral Perspectives of Life and Death
4) ทว. 503 ชีวจริยธรรม
3 (3-0-9)
TH. 503 Bioethics
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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
3 (3-0-6)
TH. 506 Contemporary Moral Theology
2) ทว. 507 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
TH. 507 Human Rights
3) ทว. 508 เทววิทยาดานการอภิบาล
3 (3-0-6)
TH. 508 Pastoral Theology
4) ทว. 509 คําสอนของคริสตศาสนจักร เทววิทยา
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
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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
17) ทว. 605 ศีลอภัยบาป
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
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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
23) ทว. 700 สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1
3 (3-0-6)
TH. 700 Seminar : Prefessional Ethics for Ministry I
24) ทว. 701 สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 2
3 (3-0-6)
TH. 701 Seminar : Professional Ethics for Ministry II
25) ทว. 702 สัมมนาความแตกตางของประสบการณทางศาสนา 3 (3-0-6)
TH. 702 Seminar : Exploring the Varieties of Religious Experiences
18.3.3 หมวดวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
วน. 790 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
TS. 790 Thesis
การทําวิทยานิพนธ
1) นักศึกษาจะเสนอชื่อเรื่องและเคาโครงวิทยานิพนธไดเมื่อไดสอบผาน
หรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธซึ่งไดรับการแตงตั้งแลว
2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธได หลังจากที่คณะวิชา
อนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ
3) การสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาเพื่อทดสอบความรู ความ
เขาใจ ความแจมแจงในการวิจัยของนักศึกษาโดยนักศึกษาเสนอวิทยานิพนธและ
บทคัดยอที่ไดรับความเห็นชอบขั้นสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธตอคณะเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา
3 คน
4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะเปนผูกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ
ทั้งนี้ ตองอยูภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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วิทยานิพนธใหความเห็นชอบเปนตัวอักษร S
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตี พิ ม พ ห รื อ อย า งน อ ยดํ า เนิ น การให ผ ลงานหรื อ ส ว นหนึ่ ง ของผลงานได รั บ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ที่มีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ตรวจทาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) จึงจะ
มีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา
6) ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุดพรอมทั้ง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา
18.3.4 หมวดการคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
กอ. 791 การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
IS. 791 Individual Study
การคนควาอิสระ
1) นักศึกษาจะเสนอชื่อเรื่องและเคาโครงการคนควาอิสระได เมื่อได
สอบผานหรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยมีแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ซึ่งไดรับการแตงตั้งแลว
2) ใหนักศึกษาเสนอการคนควาอิสระและบทคัดยอที่ไดรับความเห็นชอบ
ขั้นสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระตอคณะฯ
เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 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.
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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
19. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
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 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล นํ า สู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ด า น ตามจุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต ร
ดวยการรวมมือกับศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
สํ า นั ก งานบริ ห ารและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง การสร า งเครื อ ข า ยกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้
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การสอนตามแผนการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ทุ ก รายวิ ช าที่ สํ า นั ก งานฯ รั บ ผิ ด ชอบ จะต อ ง
มีผูรับผิดชอบรายวิชาและ/หรือ ผูประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัด
ตารางเรียนรายวิชา อาจารยประจําทุกทานจะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาที่ตนสอนเสมอ
ทุกวิชาจะตองมีการจัดทําประมวลการสอนเสนอตอคณะวิชาเพื่อตรวจพิจารณาเบื้องตนและใชเปน
แนวทางติดตาม ควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารยผูสอน มีการดําเนินการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทน
นักศึกษา (หัวหนาชั้นป/ผูประสานงานประจําชั้นป) มีการเชิญวิทยากรและผูเชี่ยวชาญในรายวิชา
จากสถาบันตางๆ มารวมอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยการสง
นักศึกษาไปสัมผัสชีวิตชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ ดวยความรวมมือกับ
กิจการสโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีการประเมิน
การเรียนการสอนและการประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา ตลอดจนมีการนําผลประเมิน
มาปรับปรุ งการสอนของอาจารย และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ทุกภาคการศึกษา
19.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน สํานักงานบัณฑิตศึกษามีระบบการรับและ
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 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
บัณ ฑิ ต ศึก ษามี ก ารวั ด ผลสอดคล อ งกั บ วั ตถุ ป ระสงค ข องรายวิ ช าทุ ก รายวิ ช าในหลั ก สู ตร ตาม
ธรรมชาติของรายวิชา ทั้งนี้ความสอดคลองของวัตถุประสงคของรายวิชา กับการวัดผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารยกอนเปด
ภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบการประชุม
พิจารณาผลการตัดเกรด ทั้งในระดับคณะวิชาและฝายวิชาการ เปนกลไกในการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา มีการนําผลการประเมินมา
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โครงการการทําวิจัยในชั้นเรียน 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 แบบต า 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
บริการหองสมุดและแหลงคนควา สามารถสืบคนและแสวงหาความรูจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศได นิสิตสามารถใชบริการดานระบบสารสนเทศ จากศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
รวมทั้ งมีก ารบริ การคอมพิ ว เตอร แ ละหองสารสนเทศสํ า หรับใหบริการแกนั ก ศึกษาที่ สามารถ
เชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในวิทยาลัย (Intranet) และเครือขายทั่วโลก (Internet) คณะฯ สนับสนุน
โสตทัศนู ปกรณ ใหบริการแก คณาจารยเ พื่อการสอน ทั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
โนตบุค เครื่องฉายภาพเหมือนจริง เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายแผนใส เครื่องเลนวีดีโอ โทรทัศน
สี มีเครื่องปรับอากาศในหองเรียน เปนตน
19.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
สํานักงานบัณฑิตศึกษา ไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับสํานักงาน
กิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร เพื่อจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนา
นัก ศึก ษาที่ ส อดคล องกับ นโยบายและอั ตลั ก ษณ ของวิทยาลัย รวมทั้ งมี ระบบอาจารย ที่ปรึก ษา
(จิตตาธิการ) เพื่อชวยในเรื่องการศึกษา การปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของวิทยาลัย
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สํานักงานบัณฑิตศึกษา มีการสํารวจความตองการทางวิชาการ สถาบันทางศาสนา
ชุมชน หรือทองถิ่น เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจ ผูใชบัณฑิต
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 และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
(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
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
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 ษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัย
(4) การวิจัย
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค เงิน สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา งานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ตี พิ ม พ เ ผยแพร ได รับ การจดทะเบี ย นทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญาหรื อ อนุ สิท ธิ บั ต ร หรื อ นํ า ไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
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มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสาขาวิชา
อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต อ อาจารย ป ระจํ า มี กิ จ กรรม/โครงการบริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ต อบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 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 การเรียน
การสอน และการวิจัย
(8) การเงินและงบประมาณ
มี ก ารจั ด สรรค า ใช จ า ยและมู ล ค า ในการบริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ เพื่ อ สั ง คม
ตอจํานวนอาจารยประจํา รายรับของสํานักงานบัณฑิตศึกษา ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ในนามสํานักงาน ตออาจารยประจํา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศ 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
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ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา
ในกรณีที่เห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชนแกนักศึกษา อาจ
ดําเนินการกอนถึงกําหนดเวลา 5 ป
21. สาระของหลักสูตร
21.1 ลักษณะของหลักสูตร
การเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม พ.ศ. 2552
เป น หลั ก สู ต รที่ มุ ง การพั ฒ นาศาสตร ท างเทววิ ท ยา ให มี ค วามเหมาะสมกั บ สั ง คมไทย อั น จะ
เป น 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 ยา
ด า นจริ 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
21.1.2 แผน ข. ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร และการศึกษา
คนควาอิสระ ตามที่กําหนด
21.2 โครงสรางหลักสูตร1

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 แตจะตอง
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควา
อิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต
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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

4. เอกสารสรุปผลการศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย
แผนกบัณฑิตศึกษา ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2552 เสนอและไดรับอนุมัติโครงการศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัยของ
สถาบั น อุ ด มศึก ษาตางๆ เพื่ อจั ด ระบบการบริ หารจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สูต รศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยแสงธรรม
ในปการศึกษา 2552 บุคลกรในแผนกบัณฑิตศึกษา ไดไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ.นครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช และไดรายงานที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ สรุปสาระไดดังนี้ (คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ, 2553)
4.1 การศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2552
การศึกษาดูงานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งนี้ คณะผูศึกษาดูงาน ไดรับ
ขอมูล/ความรู ประสบการณจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในเรื่อง 1) ประวัติ วิสัยทัศน
วั ต ถุ ป ระสงค พั น ธกิ จ 2)โครงสร า งการบริ ห ารจั ด การ 3) บุ ค ลากร / ขอบข า ยภาระงาน
4) การวางแผนงาน (แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจําป) 5) ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตั้งแตการรับสมัครนักศึกษา การคัดเลือก การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเชิญ
อาจารยผูสอน การจัดอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก การสอบ การสงผลการเรียน
การทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ การตรวจสอบการจบการศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการรับ
ปริญญา 6) การจัดทําคูมือ เอกสาร แบบคํารองตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ในการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปหลักสําคัญไดดังนี้
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กลางในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย มีภาระ 3 ดาน คือ
1) ดานนโยบายและการบริหาร ดําเนินงานโดยคณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
2) ดานการเรียนการสอน ดําเนินการโดยภาควิชา และสาขาวิชาที่เปดสอน
3) ดานบริหารธุรการและบริการการศึกษา ดําเนินการโดยสํานักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย แบงเปน
3.1) งานบริหารและธุรการ
3.2) งานคลังและพัสดุ
3.3) งานสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
3.4) งานบริการการศึกษา
3.5) งานแผนและพัฒนาระบบ
โดยแตละสวนงานจะดําเนินการ ประสานงานกับนักศึกษา คณาจารย และทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ โดยมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาตรของบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ เชน
1) ระบบบริการการศึกษา เพื่องานดานการศึกษา : ทะเบียน ประมวลผล หลักสูตร
และวิทยานิพนธ
2) ระบบ MIS เพื่ อ งานด า นบริ ห ารจั ด การ : งบประมาณ การเงิ น พั ส ดุ และ
บุคลากร
3) เว็บไซต เพือ่ เผยแพรขอมูลขาวสารดานการศึกษาและการบริหารจัดการ
4) E-mail เพื่อการติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอก / ใหขอมูล / รับฟง
ความคิดเห็น
สรุ ป สิ่ ง ที่ จ ะนํ า มาประยุ ก ต ใ ช / ได รั บ คํ า แนะนํ า คื อ 1) วิ ท ยาลั ย แสงธรรมควรใช
สํานักงานบัณฑิตศึกษา มากกวา บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสะดวก และเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย
2) สามารถนํารูปแบบการบริหารจัดการ มาประยุกตใชได 3) สามารถนําคูมือ เอกสาร แบบคํารอง
ตางๆ มาประยุกตใชกับวิทยาลัยแสงธรรมได 4) ดําเนินการสรางเครือขายทางวิชาการรวมกัน เชน
การสงนักศึกษา/คณาจารย/บุคลากร เขารวมการประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานวิจัย ที่บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดในชวงเดือนมีนาคมของทุกป
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ซึ่งเดิมไดกําหนดไว ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 แตเนื่องจากในวันดังกลาว สมาชิกของ
คณะผูศึกษาดูงานหลายทานติดภารกิจสําคัญและดวนพิเศษ จึงไมสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานที่
มหาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ย นได คณะผู ศึ ก ษาดู ง าน จึ ง ได ศึ ก ษาข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จากทางเว็ บ ไซต แ ละ
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยคริสเตียนอยางไมเปนทางการแทน ซึ่งคณะผูศึกษาดูงาน ไดศึกษา
ขอมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับ 1) ประวัติ วิสัยทัศน พันธกิจ 2) โครงสรางการบริหารจัดการ บุคลากร
3) การวางแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยคริสเตียน 4) การดําเนินงาน 5) คูมือ เอกสารตางๆ
ซึ่งสามารถสรุปหลักสําคัญไดดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีฐานะเทียบเทาคณะวิชา มีคณบดี เปนผูดูแล
รับผิดชอบ บริหารจัดการโดยผานทางสํานักบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งแบงออกเปนสวนงานดังนี้
1) งานบริหารและงานธุรการ
2) งานประชาสัมพันธและการตลาด
3) งานนโยบายและแผน
4) งานกิจการนักศึกษา
5) งานสนับสนุนวิชาการ
6) งานประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปสิ่งที่จะนํามาประยุกตใช 1) สามารถนํารูปแบบการบริหารจัดการ มาประยุกต
ใชได 2) สามารถนําคูมือ เอกสาร แบบคํารองตางๆ มาประยุกตใชกับวิทยาลัยแสงธรรมได
4.3 การศึกษาดูงานสํานักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไดรับความรู ประสบการณจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
วลั ย ลั ก ษณ ในเรื่ อ ง 1) โครงสร า งการบริ ห ารจั ด การ 2) บุ ค ลากร / ขอบข า ยภาระงาน
3) การวางแผนงาน (แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจําป) 4) ขั้นตอนการดําเนินงาน
การจั ด การเรี ย นการสอน ตั้ งแต ก ารรับ สมั ค รนัก ศึก ษา การคั ด เลื อก การขึ้น ทะเบี ย นนัก ศึก ษา
การลงทะเบียนเรียน การเชิญอาจารยผูสอน การจัดอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
การสอบ การสงผลการเรีย น การทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ การตรวจสอบการจบการศึกษา
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการรับปริญญา 4) การจัดทําคูมือ เอกสาร แบบคํารองตางๆ ที่เกี่ยวของ
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงานของสํานักงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถสรุป
หลักสําคัญไดดังนี้
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1. ฝายธุรการ ดําเนินงานธุรการตางๆ
2. ฝายรับนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานรับ
นักศึกษา งานคัดเลือกนักศึกษา งานตรวจสอบหลักฐานการศึกษา งานแนะแนว ฯลฯ
3. ฝายทะเบียน ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานทะเบียนประวัติ งานลงทะเบียน
งานตรวจสอบรูป/เอกสารทางการศึกษา งานตรวจสอบการจบการศึกษา ฯลฯ
4. ฝายบริการการสอน ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานจัดตารางสอน/ตาราง
สอบ งานจัดสอบ งานบริการหองเรียน งานบริการขอมูลรายวิชาที่เปดสอน/สอบ งานสนับสนุน
การลงทะเบียน ฯลฯ
5. ฝายวัดผล ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานการสอบ งานประมวลผลการศึกษา
งานบริการตรวจกระดาษคําตอบ(ปรนัย) / จัดทําคะแนน (ปรนัย) ทั้งของภายในมหาวิทยาลัย และ
ของหนวยงานภายนอก งานตรวจจําแนกสภาพของนักศึกษา งานสรุป/วิเคราะหขอมูลการศึกษา
6. สํานักงานบัณฑิตศึกษา จะเปนหนวยงานที่ประสานกับสวนสงเสริม
วิ ช าการที่ ค วบคุ ม ดู แ ลในเรื่ อ งของหลั ก สู ต ร (การเป ด การขอรั บ รอง การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
การพัฒนาการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ โดยมีประธานหลักสูตร รวมดูแล
รับผิดชอบ) โดยสํานักงานบัณฑิตศึกษา มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (อธิการบดีเปนประธาน)
มี ห น าที่ ใ นการดู แ ลบริ ห ารจั ด การ ในระดับ บัณ ฑิตศึ ก ษา มี เ จ าหน า ที่บริ ห ารงานทั่ว ไป 2 คน
ในการประสานงาน การดําเนินงานตางๆ โดยแบงงานออกเปน
6.1 งานรั บนั ก ศึ ก ษา (ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา) ดํ า เนิน การเป ด รั บ
สมัคร ระเบียบการสมัคร ประกาศผล กําหนดเลขบัตรนักศึกษา ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ ทําบัตร
นักศึกษา ตรวจสอบคุณวุฒิ ฯลฯ
ซึ่ ง ระบบการศึ ก ษา จะใช ร ะบบไตรภาค ๆ ละ 12 สั ป ดาห
(พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม มกราคม-มีนาคม)
6.2 งานสารสนเทศและพัฒนาระบบ ดําเนินการจัดทําเอกสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ วิเคราะหระบบ ฯลฯ
6.3 งานวิทยานิพนธ ดําเนินการจัดทําคูมือการทําวิทยานิพนธ
การตรวจสอบรูปเลม การใหคําแนะนํา ฯลฯ
6.4 งานทุนอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณภายใน) ดําเนินการ
ประสานระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่ขอรับทุนอุดหนุน
6.5 งานตรวจสอบการจบการศึกษา (ผานเครือขายอินเตอรเน็ต)
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นักศึกษา/อาจารยเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ คํารองตางๆ ประสานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
เชน ฝายทะเบียน ฝายวิจัย ฯลฯ
6.7 งานผูชว ยเลขานุการคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ กษา ซึ่ง เปน
คณะกรรมการที่ควบคุมดูแลการบริหารจัดการสํานักงานบัณฑิตศึกษา (อธิการบดีเปนประธาน)
มีการประชุม 2 เดือน/ครั้ง
สรุปสิ่งที่จะนํามาประยุกตใช คือ 1) ชื่อหนวยงานที่ดําเนินการ ใช สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา ไมใช บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสะดวก และเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ไมตองมี
คณบดี 2) ใชหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพื่อลดตนทุนคาใชจายตางๆ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อนุรักษ ปญญานุวัฒน และคณะ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษา 1) แนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารอุ ดมศึกษา 2) เปรียบเทียบรูปแบบระบบการจัดการศึกษาแบบ
ไตรภาคกับระบบการศึกษาแบบทวิภาค 3) เสนอแนวทาง ประเด็นตาง ๆ ในการปรับระบบ และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากระบบหนึ่งไปเปนอีกระบบหนึ่ง และ
4) เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงรูปแบบการบริหารการศึกษา ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยครอบคลุม 8 สถาบันอุดมศึกษา
และ 1 วิทยาเขต ใน 4 ภาค ที่มีการจัดการศึกษาแบบไตรภาคและทวิภาค ไดแก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และปตตานี โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนกลุมตัวอยางของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดแบบไตรภาค
ผลการศึกษามีดังนี้
1) แนวทางการพั ฒ นาและปรั บปรุ งระบบการบริหารอุ ด มศึก ษาใหสอดคลองกับ
แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา มี 5 แนวทาง คือ (1) การเรงรัดกระบวนการผลิตผูสอนใหได มาตรฐาน
และคุณภาพ (2) การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อใหผูเรียนเปนคนคิดเปน (3) สนับสนุน
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนและหลักสูตร (4) นิเทศและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง และ (5) กระตุนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ผูสอน สถาบันการศึกษา และ
ชุมชนกับองคกรตาง ๆ เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน
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พบวารูปแบบการจัดการศึกษาแบบไตรภาคกับแบบทวิภาค ตางก็มีปญหาระดับนอยถึงปานกลาง
เปนสวนใหญในหลายดาน ทั้งการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนการเรียน
สอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันแลว ปญหาของทั้งสอง
รูปแบบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3) แนวทางในการปรับระบบและผลกระทบ ไมพบวามีขอเสนอที่เด็ดขาดในการให
ปรับเปลี่ยนจากการเรียนการสอนแบบไตรภาคไปสูแบบทวิภาค หรือเปลี่ยนจากทวิภาคเปนแบบ
ไตรภาค แตอาจดําเนินการปรับปรุงใหมีมากกวาหนึ่งวิธีการเรียนการสอนได ในบางหลักสูตร
โดยใหยึดหลักความเปนเอกภาพในนโยบายและรูปแบบหลักที่เปนอยู แตใหมีความหลากหลาย
ของวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อใหผูเรียนที่มีขอจํากัดไดมีโอกาสเรียนรูได และควรมีการ
กําหนดแนวคิดพรอมทั้งศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึกตอไป
4) แนวทางปรับปรุงรูปแบบการบริหารการศึกษาที่จะนําไปสูการปรับระบบและ
รูปแบบการจัดการเรียน การสอนใหสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ (1) แนวทางการปรับระบบจากระบบการสอนเดี่ยวไปสู
ความหลากหลาย (2) การกําหนดเกณฑการปรับระบบการเรียนการสอน และ (3) การศึกษาแนวลึก
และกวางถึงผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546 : บทสรุปผูบริหาร) ไดศึกษานวัตกรรมการ
บริ ห ารจั ด การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในต า งประเทศและประเทศไทยและเสนอผลการศึ ก ษา
เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการจั ด การทํ า ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาของประเทศไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพและโอกาส
ทางการศึกษา ผลการศึกษาแบงออกเปน 4 สวน คือ
1) รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ ผลการศึกษาพบวา
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ (ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ มาเลเซีย
และมองโกเลีย) มีการใชนวัตกรรรม เทคโนโลยีสื่อสาร และสารสนเทศทั้งการบริหารวิชาการและ
การดําเนินการ มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการรวมเปนเครือขาย มุงเนนการควบคุม
คุณภาพและปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
2) การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและนวัตกรรมการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนว
ใหมของไทย ผลการศึกษาพบวา
2.1) การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ใชแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป เปนกรอบให
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได ปรั บ ตนเองไปในทิศ ทางที่ส อดคล อ งกั บ ความตอ งการของประเทศและ
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การบริหาร เนนความเปนเลิศ เนนความเปนนานาชาติ เนนการบริหารใหคลองตัวและสงเสริม
บทบาทเอกชน ซึ่งทิศทางทั้ง 5 ดานไดชวยสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนของสถาบันไดระดับหนึ่ง
2.2) ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
แนวใหมของไทย มี 4 ประการคือ ดานนโยบายการอุดมศึกษาเพื่อปวงชน ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่จํากัดและการมุงเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ ดานความกาวหนาของเทคโนโลยี
การสื่อสารรูปแบบตาง ๆ และดานการปกครองตนเองของสถาบัน
2.3) รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม แมแตละสถาบัน
ยังเปนไปในระบบราชการภายใตการกํากับดูแลและควบคุมจากหนวยงานภาครัฐ แตรูปแบบ
การบริหารจัดการภายใน "ระดับมหาวิทยาลัย" นั้นมีพัฒนาการที่หลากหลายสรุปได 4 รูปแบบคือ
(1) แบบองคกรที่เนนกระบวนการ (2) แบบผูประกอบการหรือบริษัท (3) แบบวิสาหกิจหรือ
นวัตกรรม และ (4) แบบเครือขาย
2.4) รูปแบบการบริหารจัดการภายในสถาบันแตละสถาบันใน 5 ดาน สรุปได
ดังนี้ (1) ดานการบริหารจัดการทั่วไป มุงเนนกลยุทธการบริหารงานสมัยใหม (Modern
Management) มีการนําแนวคิด การจัดการทางบริหารธุรกิจมาใชในการบริหารองคการ สวน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเนนการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจและใหความสําคัญตอตนทุนตอ
หนวยและการจัดโครงสรางองคกรและระบบการริหารงานที่คลองตัว (2) ดานการบริหารงาน
วิชาการ ใหความสําคัญตอผูเรียนมากขึ้น มีการวิเคราะหความตองการของผูเรียน สาขาวิชาที่เปน
ที่ตองการของตลาด นําแนวคิดทางการตลาดใชในการจัดกลุมผูเรียน เนนความตองการของชุมชน
ทองถิ่น มีการขยายรูปแบบการเรียนรูผานสื่ออินเตอรเน็ต หรือสื่อดาวเทียมมุงสูผูเรียนที่เปนคนไทย
ในตางประเทศ (3) ดานการบริหารงานวิจัย มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย การสนับสนุนใหบุคลากร
ทําโครงการวิจัย มีการมุงเนนการตีพิมพ เอกสารรายงานวิจัยเผยแพรในวารสารนานาชาติ มีการ
จัดตั้งหนวยงานประสานงานวิจัยระดับสถาบัน (4) ดานการบริหารการเงิน มุงเนนการปฏิรูปและ
ปรับปรุงระบบการเงิน และรูปแบบการหารายไดใหเพิ่มมากขึ้น (5) ดานการบริหารทรัพยากร
มนุษย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือก สรรหา และการใหเงินเดือนที่แตกตาง
แม มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ แ ตกต า งกั น อย า งไรก็ ดี พ บป จ จั ย เกื้ อ หนุ น นวั ต กรรม
การบริหารสถาบัน 2 ดานที่สําคัญคือ วิสัยทัศนและภาวะผูนําของผูบริหาร และปฏิรูปอุดมศึกษา
ของไทยได ทํ า ใหส ถาบั น แต ล ะแห ง ต อ งพยายามปรับ เปลี่ ย นตั ว เองสู ก ารพึ่ ง พาตนเองมากขึ้ น
ประกอบกับเงื่อนไขเรื่องการประกันคุณภาพภายนอกทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปฏิรูปหรือปรับ
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พรอมรับการตรวจสอบจากภายในและภายนอก
3) ปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาแนวใหมของประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบวา สถาบันตาง ๆ มีการพัฒนารูปแบบการจัดการภายในที่แตกตางและ
มีลักษณะเฉพาะ มีปญหาและอุปสรรคที่สถาบันตองเผชิญ การวิเคราะหประเด็นปญหาจึงจําแนก
ออกเปน 2 กลุม คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.1) สถาบั น อุ ด มศึกษาของรั ฐ
มีป ญหา (1) แหล งที่มาของเงิน ทุน จาก
งบประมาณของรัฐลดลง (2) การปรับสรางการบริหารงานมีเงื่อนไขและขอจํากัด (3) การบริหาร
จั ด การยั ง มิ ไ ด มุ ง ที่ ผู รั บ บริ ก าร (4) ป ญ หาในการใช เ ครื่ อ งมื อ ปฏิ บั ติ ก ารร ว มกั น ตามนโยบาย
(5) การพยายามใหทุกคนจบปริญญาตรี มีผลกระทบตอศาสตรของวิชาการ หลักสูตรตอเนื่องไม
ไดผลเต็มที่เพราะผูเรียนไมพรอม (6) จํานวนงบประมาณการวิจัยมีจํากัดหรือไมตอเนื่อง ขาดความ
พรอมของบุคลากร (7) ความสามารถของบุคลากรในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
ยังอยูในวงจํากัด ทําใหไมไดใชประโยชนเต็มที่
3.2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีปญหา (1) ดานการบริหารการเงิน ตองพึ่ง
รายไดหลักจากคาหนวยกิต ทําใหเปนขอจํากัดตอการพัฒนาสรางสรรคสวนที่เปนการสนับสนุน
การวิจัย การบริการสังคม หรือสาธารณชน (2) ไดรับผลกระทบอยางมากจากการขยายตัวเชิง
ปริมาณที่ไมจํากัดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และความไมชัดเจนของนโยบายของรัฐตอ
การมีสวนรวมของภาคเอกชนในภาพรวมของการอุดมศึกษาของชาติ (3) การแขงขันทางดาน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นถารัฐบาล
มิไดมีการกําหนดแผนภาพรวมของการอุดมศึกษาไทยที่ชัดเจน และจะนําไปสูการมุงปริมาณ
มากกวาคุณภาพ
4) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
4.1) รูปแบบความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษากับหนวยงานตนสังกัด
เพื่อสงเสริมวัตกรรมการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาไทยที่มี คุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มี 4 ประการคือ (1) การเปลี่ยนบทบาทของหนวยงานตนสังกัดจาก
การควบคุม เปนการติดตามกํากับดูแล (2) การสรางระบบและกลไกการสื่อสารสองทางระหวาง
หนวยงานตนสังกัดและสถาบันฯ เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางกัน (3) หนวยงานของรัฐ
ตองมีนโยบายชัดเจนในภาพรวมของการอุดมศึกษาไทย (4) หนวยงานตนสังกัดตองจัดทําแผน
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานไปในทิศทางที่สอดคลองกับความ
ตองการของชาติ
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อุด มศึ ก ษาออกเป น 3 รู ป แบบคื อ (1) สถาบัน ที่มุง ความเป น เลิ ศ ทางด า นวิ ช าการและวิจั ย
(2) สถาบันที่มุงความเชี่ยวชาญทางดานการสอนสาขาวิชาตาง ๆ มุงสรางความเชี่ยวชาญในรูปแบบ
การเรียนการสอนแนวใหมสนองความตองการของตลาด (3) สถาบันอุดมศึกษาสําหรับชุมชน
ทองถิ่น เชน วิทยาลัยชุมชน
4.3) ยุ ทธศาสตร การบริหารจัด การระดับสถาบัน อุ ด มศึก ษาแนวใหมของไทย
ที่นําเสนอ แบงออกเปน 5 ดาน คือ ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการทั่วไป ยุทธศาสตรดานการ
บริหารวิชาการ ยุทธศาสตรดานการบริหารงานวิจัย ยุทธศาสตรดานการบริหารการเงิน และ
ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
จากงานวิ จั ย ข า งต น สรุ ป ได ว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรกํ า หนดแผนดํ า เนิ น งาน
ที่สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของสถาบัน
ซึ่งแตละสถาบันอาจมีรูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของตนเองที่เหมาะสม
และคลองตัว อาจมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบสมัยใหม โดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลายสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความสําคัญตอผูเรียนมากขึ้น มีการวิเคราะหความตองการของผูเรียน
ความตองการของชุมชน ทองถิ่น มีการใชเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศทั้งการบริหารวิชาการ
และการดําเนินการ มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการรวมเปนเครือขาย มุงเนนการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพและปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิน งาน
เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลของ
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
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การวิจัยครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากคณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง
และนักศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทววิ ท ยาจริ ยธรรม คณะศาสนศาสตร วิ ทยาลัย แสงธรรม
ใหมีความถูกตองเหมาะสม คณะผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย ตามหัวขอ
ตอไปนี้
1. ตัวแปรที่ศึกษา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
4. วิธีดําเนินการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม”
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3.1 คณะผูวิจัย ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กฎกระทรวง วาดวย การขอใหรับรองและ
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
3.2 คณะผูวิจัย ศึกษาเอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งไดรับการอนุมัติและรับรองวิทยฐานะจาก
สภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
3.3
คณะผู วิ จั ย ศึ ก ษาข อ มู ล การบริ ห ารจัด การ การจั ด การเรีย นการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จากเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ
เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
3.4 คณะผูวิจัย รวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
3.5 คณะผูวิจัยรวมกับบุคลากรแผนกบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําเอกสาร (ราง) “รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสน
ศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม” (เดิมในการจัดทําและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ ที่
ประชุมอธิการบานอบรม และที่ประชุมนักศึกษา ใชคําวา “คูมือการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2553”)
โดยให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และสงใหผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาใหขอเสนอแนะ
เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง แลวเสนอตอรองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการให
ขอเสนอแนะ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง กอนนําเสนอคณะกรรมการฝายวิชาการ
3.6 คณะผู วิ จั ย ประสานกั บ บุ ค ลากรแผนกบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย นํ า เอกสาร (ร า ง)
“รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ เพื่อประเมิน
ความถูกตองเหมาะสม และปรับปรุงแกไข
3.7 คณะผูวิจัย ประสานกับบุคลากรฝายวิชาการ นําเสนอ “รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย
แสงธรรรม” ในที่ประชุมอธิการบานอบรม เพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสม ใหขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ
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การสอน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริ ย ธรรม คณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรรม” ในที่ ประชุมนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ชั้ นปที่ 2 เพื่อพิ จารณาประเมิน
ความเหมาะสม ใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
3.9 คณะผูวิจัย รวมกับบุคลากรแผนกบัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ที่ไ ดรับมาปรับปรุ ง แกไข “รู ปแบบการจัด การเรี ย นการสอนหลัก สูตรศิลปศาสตรมหาบั ณ ฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม” ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาวิธีการสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากขอมูล เอกสาร งานวิจัย และ
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 สรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริ ย ธรรม คณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรรม” ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
4.3 นําเอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม” ที่ผานความเห็นชอบจาก
ผูเ ชี่ยวชาญ รองผู อํานวยการศูนย สงเสริมและพัฒนางานวิชาการ เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝ า ยวิ ช าการ และเสนอขอความคิ ด เห็ น /ข อ เสนอแนะจากอธิ ก ารบ า นอบรม
(ผูปกครอง) และนักศึกษา ในการประชุมแตละกลุม
4.4 เก็บรวบรวมขอมูล จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการฝายวิชาการ การประชุม
อธิการบานอบรม (ผูปกครอง) และ การประชุมนักศึกษา
4.5 สรุปและนําเสนอผลการวิจัย
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การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
หลั ก สูต รศิ ลปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิท ยาจริ ย ธรรม คณะศาสนศาสตร วิ ทยาลั ย
แสงธรรม ที่มีความถูกตองเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา
คณะผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัย ออกเปน 2 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1 รู ป แบบการจัด การเรีย นการสอน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
สวนที่ 2 ผลการประเมิน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหลักสูตร
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริ ย ธรรม คณะศาสนศาสตร วิ ท ยาลั ย แสงธรรม
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา
สวนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
1. ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
Theology)

(Master of Arts in Moral
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ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม)
ศศ.ม. (เทววิทยาจริยธรรม)
Master of Arts (Moral Theology)
M.A. (Moral Theology)

3. หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
4. ความเปนมาของหลักสูตร
พ.ศ. 2519 วิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการเปดหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยา และไดรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ใน พ.ศ. 2522 มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง ครั้งลาสุดใน พ.ศ. 2547
เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานคริสตศาสนา โดยสาขาวิชาไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รอย า งต อ เนื่ อ ง จึ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเทววิ ท ยาให มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ
มหาบัณฑิต ในปการศึกษา 2552 เพื่อพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย
อันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา เปนผูเชี่ยวชาญ และผูสอนเทววิทยา
ด า นจริ ย ธรรมของคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก และสามารถบู ร ณาการกั บ วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น
ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา
5. ปรัชญา/วัตถุประสงค และสาระของหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
การศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม คือ ระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนํา
คริสตศาสนาดานจริยธรรม
5.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ใหเปนผูนําและแบบอยางในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูเชี่ยวชาญ ผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรม
ตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา
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เทววิทยาจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก สามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถิ่นและ
ศาสตรอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
ส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และสภาพแวดล อ ม มี จิ ต อาสาในการเสริ ม สร า งสั น ติ สุ ข ในชุ ม ชน
ดวยการเสวนาและ ศาสนสัมพันธ
5.3 สาระของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่มุงการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย
อันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา เปนผูเชี่ยวชาญ และผูสอนเทววิทยา
ด า นจริ ย ธรรมของคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก และสามารถบู ร ณาการกั บ วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น
ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา
6. กําหนดการเปดสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป
7. การรับสมัคร คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา และจํานวนนักศึกษาที่รับ
7.1 ใบสมัคร และระยะเวลาสมัคร หลักฐานและเงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามที่สํานักงาน
บัณฑิตศึกษากําหนด
7.2 คุณวุฒิ
7.2.1 เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ในสาขาวิ ช า
เทววิทยา หรือสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 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.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา
ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร
ทว.425 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาปและศีลเจิม
ผูปวย
ทว.426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส
ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2
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ทว.352 กฎหมายคริสตศาสนจักร 2
ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญา ทว. 322 เทววิทยาเรื่องมนุษย บาปและพระ
กับเทววิทยา
หรรษทาน
ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวยและผูสูงอายุ

หรื อ รายวิ ช าที่ ทํ า การเรี ย นการสอนในชั้ น ป ที่ 2 หลั ก สู ต รศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทววิทยาวิทยาลัยแสงธรรม
หากยังไมเคยศึกษาในรายวิชาดังกลาวมากอน ตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการ
เรียนอยางนอยเปน C
หรือ
7.2.2 เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ในสาขาวิ ช า
ปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 และผานหรือสอบผาน
การศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาในขอ 7.2.1
นอกจากนั้น ตองผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา
และมีผลการเรียนอยางนอยเปน C+ ในรายวิชาตอไปนี้
ปร.212
ปร.311
ทว.220
ทว.110
ทว.211
ทว.311
ทว.313

จริยศาสตร
อภิปรัชญา
วิวรณวิทยา
ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
พระคัมภีรภาคประกาศก
กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม

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

ปรัชญาสมัยกลาง
เทววิทยาเบื้องตน
ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี
เทววิทยาเรื่องจิตภาวะเบื้องตน

หรือ
7.2.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบัน
อุดมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองแลว ในสาขาวิชาอื่นๆ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 2.75 จากระดับคะแนนสี่ และผานหรือสอบผานการศึกษารายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา
ตางๆ ในขอ 7.2.1 และ 7.2.2
7.2.4 หรือคุณวุฒิอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
7.2.5 หรือประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป
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7.3.1 สําหรับสามเณรหรือนักบวชคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก
ก) มีคุณวุฒิตามที่กําหนดในขอ 7.2
ข) ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะที่สังกัดอยู
ค) มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด
ง) มีหลักฐานการสมัครครบถวน
7.3.2 สําหรับบุคคลทั่วไป
ก) มีคุณวุฒิตามที่กําหนดในขอ 7.2
ข) มีผูรับรองความประพฤติ
ค) ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจหรือขัดตอการศึกษา
หรือตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป
7.4 จํานวนนักศึกษาที่รับ
รับนักศึกษาประมาณ 25 คน /ปการศึกษา (หากจํานวนนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกไมถึง
20 คน วิทยาลัยอาจพิจารณาไมเปดสอน)
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา มีหลักเกณฑการคัดเลือก ดังนี้
8.1 ตองมีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยกําหนด และ
8.2 พิจารณาจากผลการประเมินศักยภาพในการสอบขอเขียน ประกอบดวย
8.2.1 การทดสอบความรูในสาขาวิชาเทววิทยา
8.2.2 การทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ
และ
8.3 การสอบสัมภาษณ หรือ ตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป
กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดนําหลักฐาน
มาแสดงวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
9. ระบบการศึกษา
จัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค ในป ก ารศึก ษาหนึ่ง แบ ง ออกเปน 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาเรียนในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
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นอยกวา 8 สัปดาห ที่มีชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ จะเปดในกรณี
จําเปนและวิทยาลัยเห็นชอบ
10. สถานที่เรียน
อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม เลขที่ 20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
11. หอสมุด
นักศึกษาสามารถใชบริการไดที่หอสมุดวิทยาลัยแสงธรรม เปดใหบริการ วันจันทร-วัน
เสาร เวลา 08.00-16.00 น. โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หอสมุดกําหนดไว
12. คาธรรมเนียมการเรียน
12.1 หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย
คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ
1,200 บาท
คาทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ หนวยกิตละ 1,500 บาท
12.2 หมวดคาบํารุงการศึกษา ประกอบดวย
คาบํารุงหองสมุด ภาคเรียนละ
คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ
คาเอกสารการสอบ ภาคเรียนละ
คาเอกสารประกอบการศึกษา ภาคเรียนละ
คาจัดสัมมนา/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ภาคเรียนละ
12.3 หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย
คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ
คาขึ้นทะเบียนแรกเขา
คาขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
คารักษาสถานภาพบัณฑิตในกรณีพักการศึกษา
12.4 หมวดเบ็ดเตล็ด ประกอบดวย
คาลงทะเบียนหลังกําหนด วันละ
คาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับละ
คาใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ
คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา

500
200
100
1,500
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,200
500
500
500

บาท
บาท
บาท
บาท

50
50
20
200

บาท
บาท
บาท
บาท
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รายวิชาพื้นฐาน)
13. จํานวนหนวยกิต แผนการศึกษา โครงสรางหลักสูตร และ รายวิชาในหลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
13.2 แผนการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามี 2 แผน คือ แบบ ก. แผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ และ แผน ข.
ทําการคนควาอิสระ ดังนี้
13.2.1 แผน ก. แบบ ก (2) ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร และ
ทําวิทยานิพนธ ตามที่กําหนด
13.2.2 แผน ข. ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร และการศึกษา
คนควาอิสระ ตาม ที่กําหนด
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

13.4 รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ตามที่กําหนดไว ประกอบดวยหมวดวิชา และรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
13.4.1 หมวดวิชาบังคับ
ตองเรียนรายวิชาในหมวดบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว. 500 ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม
3 (3-2-7)
TH. 500 Moral Theological Methodology
2) ทว. 501 เทววิทยาจริยธรรม
3 (3-0-9)
TH. 501 Moral Theology
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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
13.4.2 หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก (2) เลือกเรียน 12 หนวยกิต
แผน ข เลือกเรียน 18 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว. 506 เทววิทยาดานจริยธรรมในปจจุบนั
3 (3-0-6)
TH. 506 Contemporary Moral Theology
3 (3-0-6)
2) ทว. 507 สิทธิมนุษยชน
TH. 507 Human Rights
3) ทว. 508 เทววิทยาดานการอภิบาล
3 (3-0-6)
TH. 508 Pastoral Theology
4) ทว. 509 คําสอนของคริสตศาสนจักร เทววิทยา
และการไตรตรองดานงานอภิบาล
3 (3-0-6)
TH. 509 Catechism, Theology and Pastoral Evaluation
5) ทว. 510 เทววิทยาเรื่องการอภิบาลคริสตชน
ในบริบทวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
TH. 510 Pastoral Theology in the Thai Culture
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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
3 (3-0-6)
14) ทว. 602 จริยธรรมขามวัฒนธรรม
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
17) ทว. 605 ศีลอภัยบาป
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
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3 (3-0-6
พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
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 3 (3-0-6)
กับชีวิตคริสตชน
TH. 609 Seminar : Canon Law in Christian Life
22) ทว. 610 สัมมนามิติดานจิตวิทยาของการให
3 (3-0-6)
คําแนะนําชีวิตจิต
TH. 610 Seminar : Psychological Dimension of Spiritual Direction
23) ทว. 700 สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1
3 (3-0-6)
TH. 700 Seminar : Prefessional Ethics for Ministry I
24) ทว. 701 สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 2
3 (3-0-6)
TH. 701 Seminar : Professional Ethics for Ministry II
25) ทว. 702 สัมมนาความแตกตางของประสบการณทางศาสนา 3 (3-0-6)
TH. 702 Seminar : Exploring the Varieties of Religious Experiences
13.4.3 หมวดวิทยานิพนธ
สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
วน. 790 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
TS. 790 Thesis
13.4.4 หมวดการคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
กอ. 791 การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต
IS. 791 Individual Study
13.5 ความหมายของรหัสประจําวิชา
รหัสรายวิชาประกอบดวยหมูอักษร 5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตาม
ดวยตัวเลข 3 หลัก ซึ่งอาศัยหลักเกณฑดังนี้
13.5.1 หมูอักษรยอพยัญชนะ หมายถึงหมวดวิชาดังนี้
ก. หมวดวิชาบังคับ/วิชาเลือก ใชอักษรยอนําหนาวา ทว./TH.
ข. หมวดวิทยานิพนธ
ใชอักษรยอนําหนาวา วน./TS.

- 63 ค. หมวดการคนควาอิสระ ใชอักษรยอหนาวา กอ./IS.
13.5.2 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
13.5.3 ความหมายของจํานวนหนวยกิต
เลขตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม
เลขตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห
เลขตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห
เลขตัวที่ 4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
13.6 แผนการศึกษา (ตัวอยาง)
13.6.1 แผน ก. แบบ ก (2)
ปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
หนวยกิต
ทว.500 ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาฯ
3
ทว.501 เทววิทยาจริยธรรม
3
ทว.505
คําสอนคริสตศาสนจักร
3
คาทอลิกเรื่องมโนธรรมทางจริยธรรม
TH.XXX รายวิชาในหมวดวิชาเลือก
3

รวม

12

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
ทว.502 จริยธรรมเรือ่ งชีวิตและความ
ตาย
ทว.503 ชีวจริยธรรม
ทว.504 พระสมณสาสน Evangelium
Vitae
ทว.XXX รายวิชาในหมวดวิชาเลือก
ทว.XXX รายวิชาในหมวดวิชาเลือก

หนวยกิต
3
3
3
3
3

15

- 64 ปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
ทว.600 หลักปฏิบัติทางจริยธรรม
ทว.601 จริยธรรมทางเพศ
ทว.XXX รายวิชาในหมวดวิชาเลือก
รวม

ภาคเรียนที่ 2
หนวยกิต
รายวิชา
3
วน. 790 วิทยานิพนธ
3
3
9
รวม

หนวยกิต
12

12

13.6.2 แผน ข
ปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
ทว.500 ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาฯ
ทว.501 เทววิทยาจริยธรรม
ทว.505 คําสอนคริสตศาสนจักร
คาทอลิกเรื่องมโนธรรมทางจริยธรรม
TH.XXX รายวิชาในหมวดวิชาเลือก

รวม

ภาคเรียนที่ 2
หนวยกิต
รายวิชา
3
ทว.502 จริยธรรมเรือ่ งชีวิตและความ
3
ตาย
3
ทว.503 ชีวจริยธรรม
ทว.504 พระสมณสาสน Evangelium
3
Vitae
ทว.XXX รายวิชาในหมวดวิชาเลือก
ทว.XXX รายวิชาในหมวดวิชาเลือก
12

หนวยกิต
3
3
3
3
3
15

ปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
ทว.600 หลักปฏิบัติทางจริยธรรม
ทว.601 จริยธรรมทางเพศ
TH.XXX รายวิชาในหมวดวิชาเลือก
TH.XXX รายวิชาในหมวดวิชาเลือก
รวม

ภาคเรียนที่ 2
หนวยกิต
รายวิชา
3
กอ. 791 การคนควาอิสระ
3
3
3
12

หนวยกิต
6

6

- 65 13.7 คําอธิบายรายวิชา2
13.7.1 หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับจํานวน 24 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว. 500 ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม
3 หนวยกิต
TH. 500 Moral Theological Methodology
ศึกษาสภาพปจจุบันของการคนควาดานเทววิทยา ระเบียบวิธีศึกษาวิจัย
เทววิทยาดานจริยธรรม และขอบเขตการศึกษาปญหาเกี่ยวกับพระสัจธรรมและจริยธรรม
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.112 เทววิทยาเบื้องตน
ทว.321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ
ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา
ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย
ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร
2) TH. 501 เทววิทยาจริยธรรม 3 หนวยกิต
TH. 501 Moral Theology
ศึกษาความหมายของ “เจตนา (Intention) ในความคิดของนักปรัชญา
โบราณ (เช น อริ สโตเติล) นักปรัชญาสมั ยกลาง นัก วิชาการสมัยกลาง
(Scholastics) และนักปรัชญาสมัยใหม การศึกษาถึงเจตนาและการ
คํานึงถึงเจตนาในดานจิตวิทยาทางศีลธรรม ปญหาทางศีลธรรมของการ
กระทํามาจากการกระทําในตัวเองหรือจากเจตนา
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว. 268 ปตาจารยวิทยา
ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1
ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2

2

มีการจัดรายวิชาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตรทั้ง 4 ขอ นอกจากนั้น ยังมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตาม
บา นอบรมตางๆ และการออกไปฝกปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนตามรายวิชา เพื่อ บรรลุวัตถุประสงคข อง
หลักสูตรดังกลาวยิ่งขึ้น

- 66 3) ทว. 502 จริยธรรมเรื่องชีวิต และความตาย 3 หนวยกิต
TH. 502 Moral Perspectives of Life and Death
ศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรมเรื่องชีวิตและความตาย เริ่มจากการศึกษา
อภิปรัชญาเรื่องชีวิตและความตาย เพื่อใหมีหลักการเปนรากฐานในการ
พิจารณาดานจริยธรรม
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว. 421 อนันตกาล
ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปรัชญากับเทววิทยา
4) ทว. 503 ชีวจริยธรรม 3 หนวยกิต
TH. 503 Bioethics
ศึกษาทฤษฎีชีวจริยศาสตรทั่วไป และเปรียบเทียบกับชีวจริยศาสตรคริสตศาสนจักรคาทอลิก ทั้งในดานภาพรวมของจริยธรรมในยุคหลังสมัยใหม
(Post Modern) และสถานการณที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางจริยธรรม
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว. 322 เทววิทยาเรื่องมนุษย, บาปและ
พระหรรษทาน
5) ทว. 504 พระสมณสาสน Evangelium Vitae
3 หนวยกิต
TH. 504 Encyclical “Evangelium Vitae”
ศึ ก ษา วิ เ คราะห และเปรี ย บเที ย บพระสมณสาสน นี้ กั บ เอกสารอื่ น ๆ
ที่กลาวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต ศึกษาขอกําหนดของคริสตศาสนจักร
เกี่ยวกับชีวจริยธรรม รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อ “วัฒนธรรมแหงชีวิต”
(The culture of Life)
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร1
ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2
6) ทว. 505 คําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องมโนธรรมทางจริยธรรม
3 หนวยกิต
TH. 505 Catechism of the Catholic Church on the Moral Conscience
ศึกษาเทววิทยาเรื่องมโนธรรมในดานความหมาย บทบาท ความรับผิด
ชอบ บนพื้ น ฐานของมิ ติ ส ากลตามหลั ก เทววิ ท ยาด า นจริ ย ธรรม ที่ มี
พระคริสตเจาเปนศูนยกลาง

- 67 รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ทว.321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ
ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา
ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย
ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
7) ทว. 600 หลักปฏิบัติทางจริยธรรม 3 หนวยกิต
TH. 600 Moral Theory and Practice
ศึ ก ษาหลั ก การทางจริ ย ธรรมเพื่ อ นํ า ไปเป น แนวทางในการปฏิ บั ติ
เพื่อใหเกิดความสามารถวิเคราะหและประเมินคาหลักการทางจริยธรรม
จนนําไปสูการตัดสินสถานการณได
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ทว. 377 คริสตศาสนจักรสัมพันธ
ทว. 382 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ
8) TH. 601 จริยธรรมทางเพศ 3 หนวยกิต
TH. 601 Sexual Morality
ศึกษาจริยธรรมของมนุษยเรือ่ งเพศ ในฐานะที่เปนวิธีการพื้นฐานในความ
สัมพันธกับตนเอง กับพระเจา และกับผูอื่น การวิเคราะหเรื่องเพศรวมถึง
ความรักรวมเพศ เพศสัมพันธกอนแตงงาน การคุมกําเนิด และการถือโสด
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ
ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
ทว.331 พันธกิจชาวคริสตตอบุคคล
13.7.2 หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือก แผน ก. แบบ ก (2) จํานวน 12 หนวยกิต
แผน ข. จํานวน 18 หนวยกิต
ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว. 506 เทววิทยาดานจริยธรรมในปจจุบัน 3 หนวยกิต
TH. 506 Contemporary Moral Theology
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความรู พื้ น ฐานเทววิ ท ยาด า นจริ ย ธรรมในป จ จุ บั น
เกี่ยวกับกระแสเรียกคริสตชน มโนธรรม กฎหมาย การกระทํา คุณธรรม
ชีวิตรวมกันในพระคริสตเจา

- 68 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวย
และผูสูงอายุ
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ
ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
2) ทว. 507 สิทธิมนุษยชน 3 หนวยกิต
TH. 507 Human Rights
ศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนและวิวัฒนาการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ
ทัศนะความเชื่อแบบ คริสตชนเรื่องสิทธิของมนุษยตามวิถีชีวิตของชนชาติ
ตาง ๆ
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ปร.311 อภิปรัชญา
ปร.212 จริยศาสตร
ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง
3) ทว. 508 เทววิทยาดานการอภิบาล

3 หนวยกิต

TH. 508 Pastoral Theology
ศึกษาหลักการและความคิดพื้นฐานของเทววิทยาคริสตศาสนา โดยอาศัย
กระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและสามารถ
นําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การศึกษาดวยตนเองตอไป
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวย
และผูสูงอายุ
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ
ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
4) ทว. 509 คําสอนของคริสตศาสนจักร เทววิทยาและล
การไตรตรองดานงานอภิบาล 3 หนวยกิต
TH. 509 Catechism, Theology and Pastoral Evaluation
ศึกษาแนวทางและขอบเขตการใหศาสนบริการของศาสนบริกรตอชุมชน
ในเขตวัด เพื่อสรางความรูและเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ
ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
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3 หนวยกิต
TH. 510 Pastoral Theology in the Thai Culture
ศึ ก ษาหลั ก การอภิ บ าลตามเอกสารของคริ ส ต ศ าสนจั ก ร เพื่ อ นํ า มา
ประยุกตใชในการอภิบาลคริสตชนไทยอยางสอดคลองกับวิถีการดําเนิน
ชีวิตแบบไทยใหเกิดประสิทธิภาพของงานอภิบาลของศาสนบริกร และ
ผูไดรับการอภิบาลจะไดรับขาวดีของพระคริสตเจาตามบริบทวัฒนธรรม
ทองถิ่น
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ
ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
6) ทว. 511 การอภิบาลผูเตรียมตัวสูชีวิตสมรส 3 หนวยกิต
TH. 511 Pastoral Care in Marriage Preparation
ศึกษาสภาพและความคาดหวังของเยาวชนตอการสมรสแบบ คริสตชน
การวางแผนงานอภิ บ าลเพื่ อ เตรี ย มการสมรสทั้ ง ในด า น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ผูเกี่ยวของ เนื้อหา พิธีการ และจุดประสงคของงานอภิบาลเพื่อการสมรส
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ทว.426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส
7) ทว. 512 คุณคาและวิกฤติของชีวิตสมรสในปจจุบัน 3 หนวยกิต
TH. 512 Value and Crisis in Contemporary Married Life
ศึกษาเนื้อหาคําสอนและกฎเกณฑของคริสตศาสนจักรเกี่ยวกับการสมรส
การหย า ร า งและการแต ง งานใหม ศึ ก ษาคุ ณ ค า และความหมายของ
ธรรมชาติ ก ารแต ง งาน ลั ก ษณะเฉพาะในรู ป แบบการแต ง งานแบบ
คริสตชน งานอภิบาลคูสมรสกอนการแตงงาน การศึกษาและวิเคราะห
ปญหาการหยารางในปจจุบัน
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส
8) ทว. 513 อัตลักษณและพันธกิจของผูรับศีลบวช 3 หนวยกิต
TH. 513 Identity and Mission of the Ordained Minister
ศึ ก ษาความรู ต า งๆ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มตั ว ผู ที่ จ ะเป น บาทหลวงในยุ ค
ป จ จุ บั น โดยให ค วามสํ า คั ญ ทุ ก ด า น ทั้ ง ในมิ ติ ด า นความเป น มนุ ษ ย
ดานจิตใจ สติปญญา และงานอภิบาล รวมทั้งเรื่องสัญญาณแหงกาลเวลา
ลักษณะเฉพาะ และการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงอยางเปนเอกภาพ
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สมรส
ทว.381 เทววิทยาเรื่องชีวิตจิตวิญญาณ
เบื้องตน
ทว. 382 เทววิทยาเรื่องชีวิตจิตวิญญาณ
9) ทว.514 การวิเคราะหพันธสัญญาเดิม 3 หนวยกิต
ทว.514 Old Thstament Exegesis
ศึก ษาพระคั มภีร ภาคพั นธสัญ ญาเดิม โดยอาศั ย กระบวนการวิ เ คราะห
เชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและสามารถนําไปประยุกตใช
ในสังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาดวยตนเองตอไป
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก
ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี
ทว.313 กิจการอัครสาวกและ
บทจดหมายในพันธสัญญาใหม
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
ทว.220 วิวรณวิทยา
10) ทว.515 การวิเคราะหพันธสัญญาใหม 1 3 หนวยกิต

TH.515 New Testament Exegesis I
ศึกษาพระวรสารสหทรรศน โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและสามารถนําไปประยุกตใชในสังคม
ปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาดวยตนเองตอไป
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
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ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี
ทว.313 กิจการอัครสาวกและ
บทจดหมายในพันธสัญญาใหม
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
ทว.220 วิวรณวิทยา
11) ทว.516 การวิเคราะหพันธสัญญาใหม 2 3 หนวยกิต
TH.516 New Testament Exegesis II
ศึ ก ษาตั ว บทที่ คั ด เลื อ กจากพระวรสารนั ก บุ ญ ยอห น หรื อ อื่ น ๆ โดย
อาศัยกระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและ
สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นสั ง คมป จ จุ บั น เพื่ อ เป น แนวทางสํ า หรั บ
การศึกษาดวยตนเองตอไป
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก
ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและ
สดุดี
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบท
จดหมายในพันธสัญญาใหม
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
ทว.220 วิวรณวิทยา
12) ทว.517 ภาษากรีกขั้นตนในพันธสัญญาใหม 3 หนวยกิต
TH.517 Introduction to the Greek New Testament
การศึกษาพื้นฐานความเขาใจในโครงสราง ไวยากรณ คําศัพทและการ
ใชภาษากรีกที่ใชในพันธสัญญาใหม ดวยการอานและการเขียน
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3 หนวยกิต
TH.518 Introduction to the Hebrew Bible
การศึกษาพื้นฐานความเขาใจในโครงสราง ไวยากรณ คําศัพทและการ
ใชภาษาฮีบรูที่ใชในพระคัมภีรไบเบิล โดยการอาน และการเขียน
14) ทว. 602 จริยธรรมขามวัฒนธรรม 3 หนวยกิต
TH. 602 Cross - Cultural Moral Perpectives
ศึ ก ษาจริ ย ธรรมพื้ น ฐานแบบคริ ส ตชนในภู มิ ภ าคต า งๆ ของโลก
(อาฟริกา ลาตินอเมริกา เอเชียตะวันออก และอเมริกาเหนือ) เพื่อความ
เขาใจในหลักการและเจตนา วิธีการที่ใช บทสรุปที่ได และทัศนะตาง ๆ
ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือกันดานวัฒนธรรม
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวย
และผูสูงอายุ
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ
ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
15) ทว. 603 เทววิทยาและจิตภาวะของผูรับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส
3 หนวยกิต
TH. 603 Theology and Spirituality of Ordained and Lay Ministery
ศึก ษาพื้ นฐานดานพระคัมภีร และรูปแบบการให ศาสนบริการของทั้ง
ผูที่รับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส และวิวัฒนาการ สถานภาพ และ
ความสั ม พั น ธ ข องศาสนบริ ก รในป จ จุ บั น และความสํ า คั ญ ของศาสน
บริกรที่ไดรับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส ตลอดจนปญหาดานชีวิต
ภายในของผูรับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และ
ศีลสมรส
16) ทว. 604 ศีลเจิมคนไข 3 หนวยกิต
TH. 604 The Sacrament of Anointing of the Sick
ศึกษาศีลเจิมคนไขทั้งในดานความเปนมา ความสําคัญและความจําเปนใน
ชีวิต คริสตชน ศึกษากระบวนการประกอบพิธีศีลเจิมคนไขตามแนวทาง
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จะตาย
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน
ทว.225 ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
17) ทว. 605 ศีลอภัยบาป 3 หนวยกิต
TH. 605 The Sacrament of Penance
ศึ ก ษาแนวคิ ด ของคริ ส ต ศ าสนจั ก รเกี่ ย วกั บ ศี ล อภั ย บาปในกฎหมาย
คริ สตศาสนจั กรมาตรา 959 อยางลึก ซึ้ง ทั้ ง ในสถานภาพศีลศัก ดิ์สิทธิ์
และดานการอภิบาล ทั้งในดานจิตวิญญาณและความเปนมนุษย รวมทั้ง
ศึกษาถึงความสัมพันธของศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน
ทว.225 ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
18) ทว. 606 มาตรการทางจริยธรรมเพื่อวัดคุณคาของพฤติกรรมผิดปกติทางจิต
3 หนวยกิต
TH. 606 Moral Standard of Psychological Pathology Values
Assessment
ศึกษาและอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมที่แสดงความผิดปกติทางจิตของ
มนุษย โดยอาศัยความรูทางเทววิทยาและจริยธรรม
19) ทว. 607 สัมมนาเรื่องการอภิบาลคริสตชนดวยพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
3 หนวยกิต
TH. 607 Seminar : Liturgy and Sacramental Ministry
ศึ ก ษาแนวทางการแนะนํ า คริ ส ตชนในการเตรี ย มตั ว รั บ ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ตางๆ ของคริสตศาสนจักร และการเตรียมความพรอมทั้งกายและใจเพื่อ
จะไดรับพระคุณพิเศษของพระเปนเจาที่ถูกประทานผานทางศีลศักดิ์สิทธิ์
เหลานั้น
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.226 เทววิทยาเรื่องศีลลางบาปและ
ศีลกําลัง
ทว.425 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาปและศีล
เจิมผูปวย
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พิธีมิสซาบูชา
ทว.426 เทววิ ท ยาเรื่ อ งศี ล บวช และศี ล
สมรส
ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน
ทว.225 ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
20) ทว. 608 สัมมนาเรื่องชีวิตมนุษยและความเชื่อคริสตชน
3 หนวยกิต
TH. 608 Seminar : Human Life and Christian Faith
ศึกษาความหมายของชีวิตในคริสตศาสนาและศาสนาอื่น ๆ และคนควา
หาคําตอบตามสภาพเปนจริงของชีวิตมนุษยรวมสมัย
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ปร.311 อภิปรัชญา
ปร.212 จริยศาสตร
ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง
ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปรัชญากับเทววิทยา
21) ทว. 609 สัมมนาเรื่องกฎหมายคริสตศาสนจักรที่เกี่ยวของกับชีวิตคริสตชน
3 หนวยกิต
TH. 609 Seminar : Canon Law in Christian Life
ศึ ก ษาแนวทางการประยุ ก ต และฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช ก ฎหมายของคริ ส ต
ศาสนจักรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนิน
ชี วิ ต คริ ส ตชนให ส อดคล อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของการเป น สมาชิ ก ของ
คริสตศาสนจักร
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1
ทว.352 กฎหมายคริสตศาสนจักร 2
22) ทว. 610 สัมมนามิติดานจิตวิทยาของการใหคําแนะนําจิตภาวะ
3 หนวยกิต
TH. 610 Seminar : Psychological Dimension of Spiritual Direction
ศึ ก ษาทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาเรื่ อ งพฤติ ก รรมกลุ ม เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทาง
กิจกรรมและการใหคําปรึกษาแนะนํา
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23) ทว. 700 สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1 3 หนวยกิต
TH. 700 Seminar : Professional Ethics for Ministry I
ศึ ก ษาให รู จั ก รู ป แบบทั่ ว ไป เพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ระบบงานอภิ บ าล
ดานตางๆ อยางมีหลักการ
24) ทว. 701 สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 2 3 หนวยกิต
TH. 701 Seminar : Professional Ethics for Ministry II
ศึ ก ษาและบู ร ณาการความรู เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมเชิ ง วิ ช าชี พ นํ า ไปสู
การปฏิบัติจริง
25) ทว. 702 สัมมนาความแตกตางของประสบการณทางศาสนา 3 หนวยกิต
TH. 702 Seminar : Exploring the Varieties of Religious Experiences
ศึ ก ษาเรื่ อ งการแนะนํ า ชี วิ ต ภายในซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สถานการณ
ปจจุบัน เชน เรื่องวัฒนธรรม และความยุติธรรมในสังคม
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.381 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะเบื้องตน
ทว.382 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ
13.7.3 หมวดวิทยานิพนธ
วน. 790 วิทยานิพนธ เฉพาะแผน ก แบบ ก (2) 12 หนวยกิต
TS. 790 Thesis
เสนอเคา โครง เขี ย นและเรี ย บเรี ย งวิท ยานิ พ นธ ใ นสาขาวิช าเทววิท ยา
จริยธรรม ดําเนินการวิจัยที่สอดคลองกับวิทยานิพนธในความควบคุม
ของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาและกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ ต ามกฎเกณฑ ข อง
วิทยาลัย
13.7.4 หมวดการคนควาอิสระ
กอ. 791 การคนควาอิสระ (เฉพาะแผน ข.) 6 หนวยกิต
IS. 791 Individual Study
ศึกษาเรื่องที่สนใจ ในสาขาวิชาเทววิทยาดานจริยธรรม ภายใตการนิเทศ
ของอาจารยที่ปรึกษา โดยนักศึกษาประยุกตเนื้อหาวิชาการตางๆ ที่ได
ศึกษามาจากบทเรียน และประสบการณจากการฝกปฏิบัติงานตางๆ โดย
จัดทําเปนงานวิจัย ตามกฎเกณฑของวิทยาลัย
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14.1 การลงทะเบียนเรียน มีรายละเอียดดังนี้
14.1.1 การลงทะเบียนเรียนตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี
14.1.2 การลงทะเบียนเรียนตองเปนไปตามประกาศของวิทยาลัย
14.1.3 ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน
15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ ไมรวมหนวยกิตของ
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ หรือการลงทะเบียนเรียน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู
14.1.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และไดรับ
ผลการเรียนตั้งแตระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวไมได
14.1.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธไดเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักแลว
14.1.6 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวย
กิตทั้งหมด ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนวิชา
วิ ท ยานิ พ นธ เ พิ่ ม ให ค รบ หน ว ยกิ ต วิ ท ยานิ พ นธ ไ ด หลั ง พ น กํ า หนดการเพิ่ ม และถอนรายวิ ช า
โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี เพื่อใหสามารถสอบวิทยานิพนธไดในภาคการศึกษานั้น
14.1.7 การลงทะเบียนวิชาเรียนมากกวาที่กําหนด จะกระทําได ในกรณีที่ไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
14.1.8 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว และ
อยูระหวางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ หรือ การคนควาอิสระ หรือรอสอบประมวลความรอบรู
นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามที่วิทยาลัยกําหนด
14.2 การเพิ่มถอนรายวิชา
14.2.1 การเพิ่มและถอนรายวิชาใหเ ป นไปตามที่วิท ยาลัย กําหนด ยกเวน วิชา
วิทยานิพนธใหเปนไปตาม ขอ 14.1.6
14.2.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี และแจงใหอาจารยผูสอนทราบ
14.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาอาจขอเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาได โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคณะ และแจงใหสํานักงาน
บัณฑิตศึกษาทราบ
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14.4.1 การเทียบโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
การเทียบโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศ
เป น นั ก ศึ ก ษาของคณะ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการประจําคณะ และไดรับอนุมัติจากคณบดี
14.4.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหนวยกิต ตองมีหลักเกณฑดังนี้
1) เป นรายวิ ชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสู ตรระดั บบั ณฑิตศึกษา หรือ
เทียบเทากระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเนื้อหา
สาระไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ
3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการศึกษาไมต่ํากวาระดับคะแนน B
หรือเทียบเทา หรือสัญลักษณ S
4) ให มีการเทีย บรายวิชาและโอนหนว ยกิตได ไ มเ กิน หนึ่ งในสามของ
จํานวนหนวยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน
5) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอน จะไมนําผลการศึกษามาคํานวณ
แตมคะแนนเฉลี่ยสะสม
6) ใชเวลาศึกษาอยูในวิทยาลัยอยางนอย 1 ปการศึกษา และลงทะเบียน
รายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธตามหลักสูตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต
7) ในกรณีที่วิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได
ไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความ
เห็นชอบแลว
14.4.3 การยกเวนการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา
วิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาใหนักศึกษาที่มีความรู
ความสามารถที่ ส ามารถวั ด มาตรฐานได จ ากวิ ท ยาแสงธรรม หรื อ สถาบั น อื่ น ทั้ ง ภายในและ
ตางประเทศ โดยนักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
1) รายวิชาที่อาจไดรับการเทียบโอน ตองเปนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
และวิทยานิพนธ และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป โดยผลการศึกษาเปนสัญญาลักษณ P หรือ S
หรือต่ํากวา ระดับคะแนน B หรือ เทียบเทา

- 78 2) กรณี ร ายวิ ช าที่ เ คยศึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย แสงธรรม ให นํ า ผลการศึ ก ษา
รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนมาคิดเปนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
3) รายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนหรือเทียบโอนใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ
4) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและ
หรื อ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการคณะ ทั้ ง นี้ ใ ห เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับกาเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14.4.4 การโอนหนวยกิต
1) นักศึกษาอาจไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคณะใหไปเรียนรายวิชา
ที่เปดสอนในสถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต แลวนํามา
เทียบโอนหนวยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเปนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาได
2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 1) ใหเปนไปตามขอแนะนํา
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15. การสอบ การวัดผล และการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
15.1 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
15.1.1 การสอบในแตละรายวิชา
15.1.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบ
ความรูความสามารถที่จะนําหลักวิชาและประสบการณการเรียน หรือการวิจัยไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน
15.1.3 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถของ
นักศึกษา ในหลักสูตร แผน ก แบบ ก (2) ในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ความรอบรูในเนื้อหา
ที่เกี่ยวของกับเรื่องการทําการวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูด การเขียน
และการตอบคําถาม
15.1.4 การสอบการคนควาอิสระ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานการคนควา
อิสระของนักศึกษาในหลักสูตร แผน ข
15.1.5 การสอบภาษาต า งประเทศ เป น การสอบเที ย บความรู ค วามสามารถ
ภาษาตางประเทศ
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15.2 การวัดผล
15.2.1 มีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไวไมนอยกวา 1 ครั้ง
15.2.2 การวัดผลและประเมินผลของแตละรายวิชาใชอักษรระดับคะแนน (Letter
Grade) เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
I
P
T
AU
X
W

ความหมาย คาระดับคะแนน (ตอหนึ่งหนวยกิต)
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
ดีมาก (Very Good)
3.50
ดี (Good)
3.00
ดีพอใช (Fairly Good)
2.50
พอใช (Fair)
2.00
คอนขางออน (Nearly Poor)
1.50
ออน (Minimum Passing)
1.00
ตก (Failure)
0.00
เปนที่พอใจ (Satisfactory)
ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress) วิทยานิพนธหรือการการคนควาอิสระยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการ (Thesis in Progress) ผูเขารวมศึกษา (Auditor)
ยังไมไดรับผล (No Report)
การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
-

และ กําหนดคาอักษรระดับคะแนน ดังนี้
A
เทากับ
4.00
B+ เทากับ
3.50
B
เทากับ
3.00
C+ เทากับ
2.50
C
เทากับ
2.00
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1.50
D
เทากับ
1.00
F
เทากับ
0.00
15.2.3 นักศึกษาตองไดอักษรระดับคะแนนไมต่ํากวา C+ สําหรับรายวิชาบังคับ
และ/หรือรายวิชาเลือก หากต่ํากวาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม
15.2.4 รายวิชาใดที่เคยไดอักษรระดับคะแนน B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ําอีกไมได
15.2.5 อักษร I แสดงวา นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นสําเร็จ
สมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่ไดอักษร I จะตองแกไขอักษร I ภายใน
ภาคการศึกษาถัดไป
15.2.6 อักษร S แสดงวา ผลการศึกษาหรือการสอบเปนที่พอใจ อักษร U แสดงวา
ผลการศึกษาหรือการสอบยังไมเปนที่พอใจ ใชสําหรับรายวิชาที่กําหนดใหมีการประเมินแบบไมคิด
คาระดับคะแนน ในกรณีที่ไดอักษร U จะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ํา
15.2.7 รายวิชาที่นักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+ เทานั้น จึงจะนับ
หนวยกิต ของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามที่หลักสูตรกําหนด
15.2.8 การประเมินผลวิทยานิพนธ
การประเมินผลการคนควาอิสระ และ
การสอบประมวลความรอบรู ใชอักษรระดับคะแนน S หรือ U หากสอบไมผานในครั้งแรกจะตอง
สอบใหม
15.2.9 วิทยาลัยจะคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหนวยกิตและ
คาอักษรระดับคะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน
15.2.10 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จะนําเอาผลคูณของจํานวน
หนวยกิตกับคาอักษรระดับคะแนนทุกรายวิชาตามขอ 15.2.2 มารวมกันแลวหารดวยผลบวกของ
หนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ในการหาร กําหนดใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง
15.3 การทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
15.3.1 การทําวิทยานิพนธ
1) นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ไดเมื่อไดสอบผาน
หรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งไดรับการแตงตั้งแลว
2) การขอเปลี่ยนแปลง หัวขอวิทยานิพนธ หรือ โครงรางวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการคณะกําหนด
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หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
4) การประเมิ นผลความกา วหนา ในการทํ าวิทยานิพ นธต อ งกระทํ า ใน
ทุกภาคการศึกษา
5) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนา
ในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการคณะ
6) ใชสัญลักษณ T (Thesis in Progress) สําหรับผลการประเมินความ
กาว หนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนที่พอใจ
7)การสอบวิ ท ยานิ พ นธ เป น การสอบปากเปล า เพื่ อ ทดสอบความรู
ความเขาใจ ความแจมแจงในการวิจัยของนักศึกษาโดยนักศึกษาเสนอวิทยานิพนธและบทคัดยอ
ที่ไดรับความเห็นชอบขั้นสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตอคณะเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา 3 คน
8) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะเปนผูกําหนดวันสอบ ทั้งนี้ ตองอยู
ภายในระยะเวลาที่คณะกําหนด
9) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ จ ะถื อ ว า ผ า น ได ต อ เมื่ อ คณะกรรมการสอบ
ใหความเห็นชอบเปนตัวอักษร S
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ ที่มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจทาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา
10) ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุด พรอมทั้ง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา
15.3.2 การคนควาอิสระ
1) นักศึกษาจะเสนอชื่อเรื่องและเคาโครงการคนควาอิสระได เมื่อไดสอบ
ผานหรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ซึ่งไดรับ
การแตงตั้งแลว
2) ใหนักศึกษาเสนอการคนควาอิสระและบทคัดยอที่ไดรับความเห็นชอบ
ขั้นสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระตอคณะฯ เพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน
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อิสระ การทดสอบความรูนักศึกษาดวยการซักถามหรือดวยวิธีการอื่นๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผล
สมบูรณ การดําเนินการสอบการคนควาอิสระใหเปนไปตามที่คณะกรรมการคณะกําหนด
4) คณะกรรมการสอบการคนควาอิ สระ จะเปน ผูกํา หนดวั น สอบ
การคนควาอิสระ ทั้งนี้ ตองอยูภายในระยะเวลาที่คณะกําหนด
5) การสอบการคนควาอิสระ จะถือวา ผาน ไดตอเมื่อคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ ใหความเห็นชอบเปนอักษร S
6) ใหนักศึกษาสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุด พรอมทั้ง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา
15.3.3 รูปแบบการพิมพ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
1) รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามคูม อื
ที่สํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด
2) ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ เปนของ
วิทยาลัยแสงธรรม นักศึกษาและหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเรื่องนั้นๆ
สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการไดแตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื่อประโยชน
อื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่วิทยาลัยแสงธรรมกําหนด
กรณีที่การทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่ไดรับทุนวิจัยที่มีขอมูล
ผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอ
ผูกพันนั้นๆ
16. การสําเร็จการศึกษา วันสําเร็จการศึกษา และ การอนุมัติปริญญาบัตร
16.1 เกณฑการสําเร็จการศึกษา
16.1.1 ต อ งศึ ก ษารายวิ ช าครบถ ว นตามที่ กํ า หนดตามโครงสร า งหลั ก สู ต ร
โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
16.1.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
วิทยานิพนธ ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซึ่งไดรับการแตงตั้งไมนอย
กวา 3 คน ใหความเห็นชอบเปนอักษร S ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ ที่มีผูทรงคุณวุฒิตรวจทาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา
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ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและสอบปากเปลาขั้น
สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ซึ่งไดรับการแตงตั้งไมนอยกวา 3 คน ให
ความเห็นชอบเปนอักษร S จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา
16.2 การอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาบัตร
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
16.2.1 คุณสมบัติทั่วไปไดแก
1) ไมมีหนี้สินคางชําระกับทางวิทยาลัย
2) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย
3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกําหนด กอนเขาศึกษา
16.2.2 คุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษา ไดแก
1) สอบผานทุกรายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร
2) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
3) มีระยะเวลาการศึกษา ไมมากกวาระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด ตาม
จํานวนหนวยกิต และระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด
16.2.3 วันสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามที่สํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด
16.2.4 การขออนุมัติปริญญาบัตร
1) นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํา
ร อ งแสดงความจํ า นงขอรั บ ปริ ญ ญาต อ วิ ท ยาลั ย (ตามแบบคํ า ร อ งที่ วิ ท ยาลั ย กํ า หนด) ภายใน
ระยะเวลาที่วิทยาลัยกําหนด
2) นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะไดรั บ การอนุมั ติ ป ริ ญ ญาบั ต ร ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ดั ง ข อ
16.2.1 – 16.2.2
17. การลาปวยหรือลากิจ
การลาป ว ยหรื อ ลากิ จ ให ดํ า เนิ น การและพิ จ ารณาตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นระดั บ ขั้ น
ปริญญาตรีโดยอนุโลม
18. การลาพักการศึกษา
18.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
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18.1.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 3 สัปดาห โดยมี
ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน
18.1.3 สาเหตุอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคณะ
18.2 นัก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะลาพัก การศึก ษาตอ งแสดงเหตุ ผลและความจํ า เป น ผ า น
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณีและใหยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแจงสํานักงานบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
18.3 การลาพักการศึกษาเปนการพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนเรียนไปแลว
เปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
18.4 การลาพักการศึกษา ใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคปกติ
18.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาการศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหลาพักและชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่วิทยาลัยกําหนด ยกเวน
ภาคการเรียนศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว
19. การลาออก
นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหยื่นคํารองขอลาออกตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แลวแจงใหสํานักงานบัณฑิตศึกษาทราบ ซึ่งผูที่จะไดการอนุมัติใหลาออกได ตองไมมีหนี้สินคาง
ชําระกับวิทยาลัย
20. การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 18
21. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
21.1 ตาย
21.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก
21.3 ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากตองโทษทางวินัย
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30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
21.5
ได แ ต ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํา กว า 2.50 ในการประเมิน ผลทุ ก สิ้ น
ภาคการศึกษา
21.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธ
แลวไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75
21.7 ใช เ วลาในการศึ ก ษาตามที่ กํา หนด 5 ปแ ล ว ได ห นว ยกิ ต ไม ค รบตามหลั ก สู ต ร
หรือไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00
21.8 โครงรางวิทยานิพนธไมไดรับอนุมัติภายในระยะเวลา 5 ภาคการศึกษาปกติ
21.9 สอบวิทยานิพนธหรือสอบประมวลความรอบรู ครั้งที่ 2 ไมผาน
21.10 ไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบ
วิทยานิพนธผาน เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดี
โดยความเห็นชอบจากคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนด 5 ป
21.11 ไมสามารถสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณไดภายใน 3 เดือน นับจากสอบ
การค นควาอิสระผาน เว นแตไ ดรับอนุมัติใ หขยายเวลาสงจากคณบดี โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะ ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนด 5 ป
21.12 เปนนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไมสามารถเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญได
21.13 คณะกรรมการคณะ และ สํานักงานบัณฑิตศึกษาพิจารณาเห็นวามีความประพฤติ
ไมเหมาะสม
21.14 ไดรับการอนุมัติปริญญา
22. การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
22.1 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ใหดําเนินการและ
พิจารณาลงโทษตามระเบียบวิทยาลัยวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม
22.2 การทุจริตทางวิชาการ
การทุ จ ริ ต ทางวิ ช าการมี 3 ลั ก ษณะ คื อ การลอกเลี ย นผลงานทางวิ ช าการ
การสรางขอมูลเท็จ และการมิไดทําผลงานการดวยตนเอง
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ผูอื่น โดยไมมีการอางอิง หรือปกปดแหลงที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทางวิชาการ
ที่มีผูอื่นกระทําไวมาเปนของตนเอง
22.2.2 การสรางขอมูลเท็จ หมายถึง การตกแตงขอมูลหรือการสรางขอมูลที่
ไมตรงกับความเปนจริง
22.2.3 การมิไดทําผลงานวิชาการดวยตนเอง หมายถึง การจางหรือใหผูอื่น
ชวยทํา หรือทําแทนตน หรือการมอบใหผูอื่นทําแทนนอกเหนือจากงานที่ไดระบุไวในโครงราง
วิ ท ยานิ พ นธ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ แ ล ว ว า จะกระทํ า เอง ทั้ ง นี้ ไ ม ร วมถึ ง การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การ
ประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลวิทยานิพนธจากภาษาไทยเปฯภาษาตางประเทศ
22.3 เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตตามขอ 22.1 และ 22.2 ใหถือวาเปนความผิด
รายแรงไวกอนแตอาจลดหยอนโทษได ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหยอนโทษใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ และเสนอคณบดีเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
22.4 หากตรวจสอบพบวามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแลว ใหคณะกรรมการ
คณะพิจารณาและอาจเสนอสภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา
ภาคผนวก
แนวปฏิบตั ิและสิทธิหนาที่ของนักศึกษา
1. ขาวสารประชาสัมพันธ/ประกาศ/คําสั่ง ของสํานักงานบัณฑิตศึกษา/คณะ/วิทยาลัย
เปนสิ่งสําคัญ นักศึกษาพึงติดตามขาวประชาสัมพันธ/ประกาศ/คําสั่งของวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ
เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งอาจมีขึ้นได และนักศึกษาตองปฏิบัติ
ตามประกาศ/คําสั่งนั้น จะปฏิเสธวา ไมทราบเรื่องตามประกาศ/คําสั่ง ของวิทยาลัยนั้นหาไดไม
2. นัก ศึก ษาพึง ทราบว า การยื่น เรื่ อง/ยื่ น คํ า รองต อวิทยาลัย โดยผ า นทางสํ านั ก งาน
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป น หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การให ท างวิ ท ยาลั ย ทราบ
เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร โดยติ ด ต อ ขอคํ า ร อ ง/ขอยื่ น เรื่ อ งกั บ เจ า หน า ที่ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแต เ นิ่ น ๆ
และดําเนินตามรายละเอียดและขั้นตอนตางๆ ตามที่ระบุไวในคํารองนั้น
3. การยื่ น คํ า ร อ งในเรื่ อ งต า งๆ นั ก ศึ ก ษาสามารถขอแบบคํ า ร อ งได ที่ สํ า นั ก งาน
บัณฑิตศึกษา หรือ โหลดทางเว็บไซตของ วิทยาลัยแสงธรรม/สํานักงานบัณฑิตศึกษา และดําเนิน
การตามขั้นตอนที่กําหนด
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วัตถุประสงค
แบบคํารอง
1. ยื่นคํารองในเรื่องตางๆ

แบบคํารองทั่วไป

2. ขอหนังสือสําคัญตางๆ
เชนTranscript รับรอง
การเปนนักศึกษา
3. ขอลงทะเบียนหนวยกิต
นอยกวาหรือมากกวาเกณฑ
4.ขอลงทะเบียน/เพิ่ม/ถอน
ชาเปนกรณีพิเศษ

แบบคํารองขอหนังสือสําคัญ

รหัส คาใชจาย / หมาย
เหตุ
บฑ. 1
บฑ. มี ค า ใช จ า ยตามที่
2 กําหนด

แบบคํา ร อ งขอลงทะเบี ย นหน ว ย บฑ. กิต นอยกวาหรือมากกวาเกณฑ
3
แบบคํ า ร อ งขอลงทะเบี ย น/เพิ่ ม / บฑ. ถอน
4
ชาเปนกรณีพิเศษ
5.ขอสอบภาษาตางประเทศ/ แบบคํารองเกี่ยวกับการสอบ การ บฑ. มี ค า ใช จ า ยตามที่
ประมวลความรอบรู /
จบการศึกษา
5 กําหนด
วัดคุณสมบัติ
5.1 กําหนดการสอบ และ
แบบกําหนดการสอบ และ
บฑ.
กรรมการสอบ
กรรมการสอบ
5/1
5.2 แจงผลการสอบวัด
แบบแจงผลการสอบวัดคุณสมบัติ บฑ. สําหรับเจาหนาที่
คุณสมบัติ
5/2
5.3 แจงผลการสอบประมวล แบบแจ ง ผลการสอบประมวล บฑ. สําหรับเจาหนาที่
ความรอบรู
ความรอบรู
5/3
6.ขออนุมัติ วิทยานิพนธ/การ แบบคํารอง ขออนุมัติหัวขอ
บฑ. แนบ บฑ.6/1แบบ
คนควาอิสระ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
6 เสนอหัวขอฯ ดวย
6.1 แบบเสนอหัวขอวิทยา- แบบเสนอหัวขอวิทยานิพนธ/การ บฑ.
นิพนธ /การคนควาอิสระ
คนควาอิสระ
6/1
7. ขอจัดกิจกรรมในระหวาง แบบคํารองขอจัดกิจกรรมระหวาง บฑ.
7
ดําเนินงานวิจยั เชน จัดสนท- การดําเนินงานวิจยั (สนทนากลุม
นากลุม เชิญผูเชี่ยวชาญ
เชิญผูเชี่ยวชาญ ทดลองเครื่องมือ
ทดลองเครื่องมือ เก็บขอมูล เก็บขอมูลการวิจัย ฯลฯ)
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แบบคํารอง

รหัส คาใชจาย / หมาย
เหตุ
8. ขอสอบวิทยานิ พนธ /การ แบบคํารองขอสอบวิทยานิพนธ / บฑ. ตองยื่น บฑ.8/1
คนควาอิสระ
การคนควาอิสระ
8 กอนสอบ 3
สัปดาห
8.1 ขอแตงตั้งกรรมการสอบ แบบคํารองขออนุมัติกรรม
บฑ.
วิ ท ยานิ พ นธ / ค น คว า อิ ส ระ การสอบวิทยานิพนธ/คนควา
8/1
(ผูทรงคุณวุฒิ)
อิสระ (ผูทรงคุณวุฒ)ิ
8.2 แจงผลการสอบวิทยาแบบแจงผลสอบวิทยานิพนธ/การ บฑ. สําหรับเจาหนาที่
นิพนธ / คนควาอิสระ
คนควาอิสระ
8/2
9. สงตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ /คนควาอิสระ

แบบคํารองขอตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ
และ การสงวิทยานิพนธ /
การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
9.1 ขอเผยแพรวิทยานิพนธ / แบบคํารองขอเผยแพรวิทยา
การคนควาอิสระทาเว็บไซต/ นิพนธ / การคนควาอิสระ
วารสารวิชาการของวิทยาลัย
แสงธรรม
9.2 รายงานผลการตรวจ/
แบบรายงานผลการตรวจ/แก ไ ข
แกไขวิทยานิพนธ/การ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
คนควาอิสระ
9.3 ขอขยายเวลาแกไขวิทยา- แบบคํารองขอขยายเวลาแกไข
นิพนธ/การคนควาอิสระ
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ
9.4 สงวิทยานิพนธ /การคน- แบบนําสงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
ควาอิสระฉบับสมบูรณ
10.ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แบบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
11. ขอลาพักการศึกษา

แบบคํารองขอลาพักการศึกษา

บฑ. แนบ บฑ.9/1
9

บฑ.
9/1

บฑ. สําหรับเจาหนาที่
9/2
บฑ.
9/3
บฑ.
9/4
บฑ.
10
บฑ.
11

-

จายคารักษาสภาพ
ฯ
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แบบคํารอง

รหัส คาใชจาย / หมาย
เหตุ
12. ขอกลับเขาศึกษา
แบบคํารองขอกลับเขาศึกษา
บฑ. 12
13. ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา แบบคํ า ร อ งขอเปลี่ ย นแผนการ บฑ. มี ค า ใช จ า ยตามที่
/ยายสาขาวิชา / คณะวิชา
ศึกษา / ยายสาขาวิชา / คณะวิชา
13 กําหนด
14. ขอลาออกจากการเป น แบบคํารองขอลาออกจากการเปน บฑ. นักศึกษา
นักศึกษา
14
15. ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ แบบคํารองขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ บฑ. มี ค า ใช จ า ยตามที่
รับปริญญาบัตร
รับปริญญาบัตร
16 กําหนด
16. มอบฉันทะ
แบบมอบฉันทะ
บฑ.
17
สวนที่ 2 ผลการประเมิน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา
จากการประชุมพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม นําสูการประเมินรูปดังกลาว ดวยการประชุม สัมมนาระดม
ความคิดเห็น โดยคณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา ดังนี้
1. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1.1 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการฝายวิชาการ
คณะกรรมการฝายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2553 ณ หองประชุม 2 อาคารสํานักอธิการบดี ชั้น 2 ไดพิจารณาประเมินรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม แลว
ที่ป ระชุม มี ม ติเ ห็น ชอบในรู ป แบบการจั ด การเรี ยนการสอนในหลั ก สู ต รศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ตามที่เสนอ และใหจัดสงใหอธิการบานอบรม
(ผูปกครอง) ทุกบาน และใหนําเสนอในการประชุมอธิการบานอบรม (ผูปกครอง) ในวันที่ 20
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาตอไป
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ฝายวิชาการ ไดเชิญผูปกครอง (อธิการบานอบรม) เขารวมการประชุม ในหัวขอ
“การรวมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อ
พัฒนาการอยางมีคุณภาพ ในปการศึกษา 2553 และปตอๆ ไป” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
ณ หองประชุมคณาจารย อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม
ในการประชุ ม ฝ า ยวิ ชาการได นําเสนอขอมูล การพัฒ นาและความเคลื่อ นไหว
ดานวิชาการ ของวิทยาลัยแสงธรรม ทั้งในเรื่องของ นโยบายการดําเนินพันธกิจ การปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ขั้นตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การสราง
เครือขาย และโดยเฉพาะ การเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม ที่จะเปดในปการศึกษา 2553 เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ/พิจารณาประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการศึกษา และแสดงความคิด/ใหขอเสนอแนะแกวิทยาลัย เพื่อเปนประโยชน
ในการบริหารจัดการ การแกไข ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
หลังจากการนําเสนอขอมูลดังกลาวขางตน ผูเขารวมประชุมไดอภิปราย ซักถาม
รายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมจนเปนที่เขาใจตรงกันแลว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรมดังกลาวและให
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สรุปไดดังนี้
1) ให ความสําคัญในการพั ฒนาการใชภาษาอังกฤษของนัก ศึกษาตอไปอยาง
ตอเนื่อง โดยทางบานอบรมจะใหความรวมมือ ชวยกันดูแลสงเสริมในขณะนักศึกษาอยูที่บาน
2) เสนอใหวิทยาลัยพิจารณาปรับตารางเรียน/กิจกรรม เปนวันจันทร-วันศุกร
และหยุ ด วั น เสาร -วั น อาทิ ต ย แทน (ปกติ จ ะหยุ ด วั น พฤหั ส บดี และวั น อาทิ ต ย ) เพื่ อ สะดวก
ตอการกําหนดชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของนักศึกษาที่บาน
3) ทางบานอบรม ยินดีใหความชวยเหลือ/สนับสนุนวิทยาลัย ในเรื่องของ
บุคลากร และการใชทรัพยากรรวมกัน
1.3 ผลการประเมินโดยนักศึกษา
ฝายวิชาการ ไดประชุมนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ชั้นปที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2553 ณ หอง 736 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม
ในการประชุม ฝายวิชาการไดนําเสนอขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ที่จะเปดในปการศึกษา 2553
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ใหขอเสนอแนะแกวิทยาลัย เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการ การแกไข ปรับปรุง พัฒนา
การจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
หลังจากการนําเสนอขอมูลดังกลาวขางตน ผูเขารวมประชุมไดซักถามรายละเอียด
ตางๆ เพิ่มเติมจนเปนที่เขาใจตรงกันแลว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ดังกลาว และใหขอสังเกต/
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สรุปไดดังนี้
1) การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา (อาจารยบางทานเปนผูที่มีความรู
ความสามารถในวิชานั้นๆ สูงมาก แตมีขอจํากัดในการถายถอด)
2) กิจ กรรม การเรี ย น และภาระงานในแต ล ะรายวิช ามี ม ากพอสมควร เมื่อ รวม
หลายๆ วิชา จึงมีชิ้นงานที่ตองทําเปนจํานวนมาก บางครั้งกอใหเกิดผลกระทบตอเวลาในการศึกษา
คนควาดวยตนเองหรือตารางการฝกอบรม
3) ขอจํากัดดานทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา ในรายวิชาที่อาจารย
ผูสอนเปนชาวตางชาติ/สอน/ใชเอกสาร เปนภาษาตางประเทศ
4) ในแตละรายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม
ไมทําใหนักศึกษาเครียดจนเกินไป
จึงสรุ ปได วา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริ ยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม มี ความถูก ตองเหมาะสม
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา
2. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริ ย ธรรม คณะศาสนศาสตร วิ ท ยาลั ย แสงธรรม จาก
ผูปกครอง และนักศึกษา
จากการประชุ ม พิ จ ารณาข อ คิ ด เห็ น /ข อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย น
การสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม จากคณะผูปกครอง และ
นักศึกษา สรุปความได ดังนี้
2.1 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูปกครอง (บานอบรม)
1) ควรใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาตอไป
อยางตอเนื่อง โดยทางบานอบรมจะใหความรวมมือ ชวยกันดูแลสงเสริมในขณะนักศึกษาอยูที่บาน
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หยุดวันเสาร-วันอาทิตย แทน (ปกติจะหยุดวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย) เพื่อสะดวกตอการกําหนด
ชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของนักศึกษาที่บาน
3) ทางบานอบรม ยินดีใหความชวยเหลือ/สนับสนุนวิทยาลัย ในเรื่องของบุคลากร
และการใชทรัพยากรรวมกัน
2.2 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา
1) การพิ จ ารณาเชิ ญ อาจารย ผู ส อนในแต ล ะรายวิ ช า (อาจารย บ างท า นมี ค วามรู
ความสามารถสูง แตมีขอจํากัดในการถายทอด)
2) กิ จ กรรม การเรี ย น และภาระงานในแตล ะรายวิ ช ามีม ากพอสมควร เมื่ อ รวม
หลายๆ วิชา จึงมีชิ้นงานที่ตองทําเปนจํานวนมาก บางครั้งกอใหเกิดผลกระทบตอเวลาในการศึกษา
คนควาดวยตนเองหรือตารางการฝกอบรม
3) ขอจํากัดดานทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา ในรายวิชาที่อาจารย
ผูสอนเปนชาวตางชาติ/สอน/ใชเอกสาร เปนภาษาตางประเทศ
4) ในแตละรายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม
ไมทําใหนักศึกษาเครียดจนเกินไป
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การวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม มีวัตถุประสงคและผลการ
ดําเนินการวิจัย สรุปไดดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
2. เพื่อ ประเมิน รู ปแบบการจัด การเรียนการสอน หลั ก สู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรมใหมีความเหมาะสมตามความคิด
เห็นของ คณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ขอบเขตด า นประชากร
ผู ป ระเมิ น /ให ข อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย
1) คณะกรรมการฝายวิชาการ 2) ผูปกครอง 3) นักศึกษา ผานทางการประชุมในแตละกลุม
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาขอมูล เอกสาร งานวิจัย และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวของ และประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. สรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนผังโครงสรางการบริหารและ
การจัดการภายใน แผนกบัณฑิตวิทยาลัย และ คูมือการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม
3. นํ า แผนผั ง โครงสร า งฯ และคู มื อ การศึ ก ษาฯ เสนอขอความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการฝายวิชาการ/คณะกรรมการบริหาร
4. นําคูมือการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
คณะศาสนศาสตร วิ ท ยาลั ย แสงธรรรม เสนอขอคิ ด เห็ น /ข อ เสนอแนะจากอธิ ก ารบ า นอบรม
(ผูปกครอง) และนักศึกษา
5. เก็บรวบรวมขอมูล จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการฝายวิชาการ/คณะกรรมการ
บริหาร การประชุมอธิการบานอบรม (ผูปกครอง) และ การประชุมนักศึกษา
6. สรุปและนําเสนอผลการวิจัย
สรุปผลการวิจยั
1. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทววิทยาจริ ยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ที่สรางขึ้น มีความถูกต องเหมาะสม
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา
2. ข อคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลัก สูตรศิลปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริ ย ธรรม คณะศาสนศาสตร วิ ท ยาลั ย แสงธรรม จาก
ผูปกครอง และนักศึกษา มีดังนี้
2.1 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูปกครอง มีดังนี้
2.1.1 ใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาตอไป
อยางตอเนื่อง โดยทางบานอบรมจะใหความรวมมือ ชวยกันดูแลสงเสริมในขณะนักศึกษาอยูที่บาน
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และหยุ ด วั น เสาร -วั น อาทิ ต ย แทน (ปกติ จ ะหยุ ด วั น พฤหั ส บดี และวั น อาทิ ต ย ) เพื่ อ สะดวก
ตอการกําหนดชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของนักศึกษาที่บาน
2.1.3 ทางบานอบรม ยินดีใหความชวยเหลือ/สนับสนุนวิทยาลัย ในเรื่องของ
บุคลากร และการใชทรัพยากรรวมกัน
2.2 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา มีดังนี้
2.2.1 การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา (อาจารยบางทานมีความรู
ความสามารถสูง แตมีขอจํากัดในการถายทอด)
2.2.2 กิจกรรม การเรียน และภาระงานในแตละรายวิชามีมากพอสมควร เมื่อรวม
หลายๆ วิชา จึงมีชิ้นงานที่ตองทําเปนจํานวนมาก บางครั้งกอใหเกิดผลกระทบตอเวลาในการศึกษา
คนควาดวยตนเองหรือตารางการฝกอบรม
2.2.3 ขอจํากัดดานทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา ในรายวิชา
ที่อาจารยผูสอนเปนชาวตางชาติ/สอน/ใชเอกสาร เปนภาษาตางประเทศ
2.2.4 ในแตละรายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสม ไมทําใหนักศึกษาเครียดจนเกินไป
การอภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม สามารถนําไปสูผลการอภิปราย
ผลไดดังนี้
1. ความถูกตองเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริ ย ธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ที่สรางขึ้น มี ความถู ก ตอง
เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เพราะมีการศึกษาขอมูล
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งจากเอกสาร ทางเว็บไซต และจากความรูและประสบการณที่ไดรับ
จากการศึกษาดูงาน กอนแลวจึงดําเนินการจัดทําตามลําดับขั้นตอน โดยใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เปนกรอบในการจัดทํา ประกอบกับรายละเอียดตางๆ ในตัวหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม นั้นก็ได
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ไดรับการพิจารณาตรวจประเมินจากคณะผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
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แสงธรรม ที่พิจารณาอนุมัติและรับรองวิทยฐานะ และที่สุดเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่รับผิดชอบดานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดแจงรับรอง
หลักสูตรดังกลาวในเบื้องตน (ขณะนี้อยูในระหวางการทําหนังสือรับรองเพื่อสงมาใหวิทยาลัย)
ขอมูลดังกลาวที่นํามาใชเปนขอมูลหลักในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม จึงมีความถูกตองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
และมีความถูกตองเหมาะสมในความคิดเห็นของคณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง
และนักศึกษา เห็นไดจากการพิจารณาประเมินของที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ ที่ประชุม
ผูปกครอง และที่ประชุมนักศึกษา ที่มีมติเห็นชอบในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ที่สรางขึ้น
2. แนวทางการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ตามขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของ
ผูปกครองและนักศึกษา ที่นํามาอภิปราย มีดังนี้
2.1 การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยทั้งผูปกครองและ
นักศึกษา ตางก็ใหความสนใจและใหความสําคัญเหมือนกันในเรื่องของการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เป น การพั ฒ นาตั ว นั ก ศึ ก ษาเองและลดข อ จํ า กั ด ในการเรี ย น
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีมติใหวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษตอไปโดยใหจัดทําเปนแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และ
แผนระยะยาว และใหนํ าเสนอในการประชุมครั้งตอไป และที่ ประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รับทราบการดําเนินการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ และใหดําเนินการตอไป
2.2 การปรับเวลาในการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให
นักศึกษามีเวลาในการศึกษาคนควาดวยตนเอง/การฝกอบรม/การจัดกิจกรรมที่บานของนักศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูปกครองและนักศึกษา สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึ ก ษา (2546 : บทสรุ ป ผู บ ริ ห าร) ที่ ไ ด ศึ ก ษานวั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การของ
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศและประเทศไทยและเสนอผลการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
จั ด การทํ า ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
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รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การภายในสถาบั น ของแต ล ะสถาบั น ในด า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ
จะใหความสําคัญตอผูเรียนมากขึ้น มีการวิเคราะหความตองการของผูเรียน สาขาวิชาที่เปน
ที่ตองการของตลาด นําแนวคิดทางการตลาดใชในการจัดกลุมผูเรียน เนนความตองการของชุมชน
ทองถิ่น มีการขยายรูปแบบการเรียนรูผานสื่ออินเตอรเน็ต หรือสื่อดาวเทียมมุงสูผูเรียนที่เปนคนไทย
ในตางประเทศ
2.3 การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาใหเหมาะสม และในแตละ
รายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม ไมทําใหนักศึกษาเครียด
จนเกินไป ตามความคิดเห็นของนักศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ อนุรักษ ปญญานุวัฒน
และคณะ (2548 : บทคัดยอ) ที่พบวา แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารอุดมศึกษา
ใหสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา มี 5 แนวทาง คือ (1) การเรงรัดกระบวนการผลิต
ผูสอนใหได มาตรฐานและคุณภาพ (2) การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อใหผูเรียนเปนคน
คิดเปน (3) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนและหลักสูตร (4) นิเทศและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และ (5) กระตุนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน
ผูสอน สถาบันการศึกษา และชุมชนกับองคกรตาง ๆ เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน และแนวทาง
ในการปรับระบบและผลกระทบ อาจดําเนินการปรับปรุงใหมีมากกวาหนึ่งวิธีการเรียนการสอนได
ในบางหลักสูตร โดยใหยึดหลักความเปนเอกภาพในนโยบายและรูปแบบหลักที่เปนอยู แตให
มีความหลากหลายของวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อใหผูเรียนที่มีขอจํากัดไดมีโอกาสเรียนรูได
และควรมีการกําหนดแนวคิดพรอมทั้งศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึกตอไป
2.4 การใหความรวมมือ การใชบุคลากรและทรัพยากรรวมกัน ตามความคิดเห็น
ของผูปกครอง เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและสถาบัน สอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546 : บทสรุปผูบริหาร) ที่ไดศึกษา
นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศและประเทศไทยและเสนอผล
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการจัดการทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาของประเทศไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพและโอกาส
ทางการศึกษา และพบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถาบัน
อุดมศึกษาแนวใหมของไทย มี 4 ประการคือ ดานนโยบายการอุดมศึกษาเพื่อปวงชน ดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่จํากัดและการมุงเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ ดานความกาวหนาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ และดานการปกครองตนเองของสถาบัน และในดานรูปแบบ
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ พบวา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร
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นวั ต กรรรม เทคโนโลยี สื่ อ สารและสารสนเทศทั้ ง การบริ ห ารวิ ช าการและการดํ า เนิ น การ
มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการรวมเปนเครือขาย มุงเนนการควบคุมคุณภาพและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
วิทยาลัยแสงธรรม ควรมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยและ
แนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักศึกษา
เพื่ อ เป น มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามปรั ช ญาและวั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร
ทั้ ง นี้ โ ดย
คํานึงถึงนโยบายของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก นโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม
ความถูกตองตามหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ และความตองการของผูปกครอง นักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และชุมชนทองถิ่นดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการรับรอง
จากหลักสูตรจากสมณกระทรวงฯ วาดวยการศึกษาแหงคริสตศาสนจักรฯ (Apostolic Constitution
on Ecclesiastical Universityes and Faculties)
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ั ฑ.
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นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.
คณะกรรมการฝายวิชาการ. 2553. รายงานการประชุม ปการศึกษา 2552. (เอกสารถายสําเนา).
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.
แผนกพัฒนาคุณภาพ. 2552. คูมือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552.
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.
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สภาวิทยาลัยแสงธรรม. 2550. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 2
สิงหาคม 2550. (เอกสารถายสําเนา). นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.
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ภาคและแบบทวิภาค”, รายงานวิจยั . นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ขอมูลสืบคนจากอินเตอรเน็ต
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5 ตุลาคม 2552).
มหาวิทยาลัยมหิดล. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.mahidol.ac.th (วันที่คนขอมูล :
8 ตุลาคม 2552).
มหาวิทยาลัยรังสิต. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.rsu.ac.th (วันที่คนขอมูล : 5 ตุลาคม
2552).
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.wu.ac.th (วันที่คนขอมูล :
23 มีนาคม 2553).
มหาวิทยาลัยศิลปากร. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://reg2.su.ac.th (วันที่คนขอมูล : 5 ตุลาคม
2552).
มหาวิทยาลัยหอการคา. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.utcc.ac.th/ (วันที่คนขอมูล :
10ตุลาคม 2552).
การประชุม/สัมมนา
การประชุมนักศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต
สาขาวิชา เทววิทยาจริยธรรม. วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553. หอง 736 อาคารเรียน
วิทยาลัยแสงธรรม.
การประชุ ม อธิ ก ารบ า นอบรม เรื่ อ ง การร ว มพิ จ ารณาการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อพัฒนาการอยางมีคุณภาพ ในปการศึกษา 2553 และ
ปตอๆ ไป. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2553. หองประชุมคณาจารย วิทยาลัยแสงธรรม.

ภาคผนวก ก
สรุปรายงานการประชุมอธิการบานอบรม “การรวมพิจารณาการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร การศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อพัฒนาการอยางมีคณ
ุ ภาพ ในปการศึกษา 2553
และปตอๆ ไป”
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“การรวมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อพัฒนาการอยางมีคุณภาพ ในปการศึกษา 2553 และปตอๆ ไป”
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2553
ณ หองประชุมคณาจารย อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ประธาน กลาว
ตอนรับผูเขารวมประชุม แจงกําหนดการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และเรียนเชิญ
บาทหลวง ดร.ออกัสติน ปโตโย คณบดีคณะมนุษยศาสตร นําสวดภาวนา แลวดําเนินการประชุม
ตามหัวขอประชุม
หัวขอที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
การประชุ ม ในวั น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า เสนอหลั ก การและความจํ า เป น ในการ
ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษา แนวทางการศึ ก ษาและรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม และเปนโอกาสในการรวมพิจารณาการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อพัฒนาการอยางมีคุณภาพในปการศึกษา
2553 และปตอๆ ไป
ที่ประชุมรับทราบ
หัวขอที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 หลักการและความจําเปนในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
สรุ ป การดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 3 หลั ก สู ต ร และ
การพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร คือ
1) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรั ช ญาและศาสนา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2551)
2) หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
3) 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)
ซึ่งทั้งสามหลักสูตรไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่
1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552
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สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2552) ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ซึ่ ง สามารถสรุ ป ขั้ น ตอนการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ ที่ ฝ า ยวิ ช าการดํ า เนิ น การ
ตามลําดับ ดังนี้
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
วันที่ 29 มกราคม 2552
สภาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรั ช ญาและศาสนา หลั ก สู ต รศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าเทววิ ท ยา และ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 สภาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
ที่ประชุมรับทราบ
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
2.3 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
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(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
2.6 คุณสมบัติของนักศึกษา และคาใชจายในการศึกษาตามหลักสูตร
ที่ประชุมรับทราบ
2.7 แนวทางการศึกษาสําหรับบาทหลวง นักบวช และครูสอนคริสตศาสนธรรม
1) การศึกษาตามหลักสูตรฯ ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
2) การศึกษาเฉพาะบางรายวิชาที่สนใจ เพื่อเพิ่มเติม/พัฒนาความรูในเรื่อง/วิชาที่สนใจ
3) การศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาชีวิตคริสตชน
4) การพัฒนาเสริมสรางสมาธิแบบคริสต
ฯลฯ
ที่ประชุมรับทราบ
2.8 แนวทางและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
1) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสมณกระทรวงฯ วาดวย การศึกษาแหงคริสตศาสนจักรฯ (สันตะสํานัก)
3) การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาอื่นๆ เชน ประกาศนียบัตรสาขา
วิชาชีพครูสอนคริสตศาสนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอภิบาล ฯลฯ
ที่ประชุมรับทราบ
2.9 การจัดเตรียมอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับการ
พัฒนา เชน การจัดหาเพิ่มเติม การรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการใชทรัพยากรรวมกัน
ที่ประชุมรับทราบ
2.10 การสรางเครือขาย/พี่เลี้ยง/พันธมิตร เพื่อประโยชนในการพัฒนา และการบริหารจัดการ
ร ว มกั น เช น การสร า งเครื อ ข า ยกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า งๆ การเข า ร ว มเครื อ ข า ย
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาคกลางตอนลา ง สมาคมสถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชนแห ง ประเทศไทย
(สสอท.) สภาวิจัยแหงชาติ การมีพี่เลี้ยง/พันธมิตร กับสถาบัน/หนวยงานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เชน มหาวิทยาลัยอันเตนิว คณะเยสุอิต คณะมหาไถ ฯลฯ
ที่ประชุมรับทราบ
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การใชภาษาอังกฤษ และเรื่องระเบียบวินัย
ที่ประชุมรับทราบ
หัวขอที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การขอเพิ่มคาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เพิ่มเติม
เปน 1,000 บาท/คน โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
3.2 รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริยธรรม (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
หัวขอที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ปญหาที่อาจเกิดขึ้น และ (แนวทางแกไขปญหา) ในการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
1) จํ า นวนห อ งเรี ย นมี เ พี ย งพอหรื อ ไม (ใช ห อ งเรี ย นที่ ศู น ย อ บรมคริ ส ตศาสนธรรม
เพิ่มเติม)
2) อาจารยผูสอน (จะมีอาจารยของวิทยาลัยแสงธรรม อาจารยจากมหาวิทยาลัยอันเตนิว
คณะเยสุอิต ฯลฯ)
3) การจัดตารางสอน/การจัดการเรียนการสอน (ทางวิทยาลัยจะบริหารจัดการเอง)
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 การอภิปรายซักถาม และขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม หรือในดานอื่นๆ
1) การอภิปรายซักถาม
1.1) เมื่อเปดหลัก สู ตรศิลปศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริ ยธรรม
แลวจะยังคงเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา หรือไม (ยังคงเปดอยู)
1.2) แนวทางการตัดสินใจใหนักศึกษาซึ่งขณะนี้ศึกษาอยูในสาขาวิชาเทววิทยา
ชั้นปที่ 2 ในระดับปริญญาตรี ไปสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
ก็จะอาจจะทําใหนักศึกษาไมจบหลักสูตรฯ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทววิทยา อันจะสามารถใชเปน
พื้ น ฐานสํ า หรั บ การไปศึ ก ษาต อ ที่ ต า งประเทศได (ขอให ล งทะเบี ย นเรี ย นแบบคิ ด หน ว ยกิ ต
เพื่อสามารถปรากฏใน transcript และสามารถนําไปเทียบโอนรายวิชาได ในปจจุบัน เวลาจะสง
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แสงธรรม ซึ่งทางวิทยาลัยก็กําลังศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสมณ
กระทรวงฯ ว า ด ว ย การศึ ก ษาแห ง คริ ส ต ศ าสนจั ก รฯ (สั น ตะสํ า นั ก ) เพราะส ว นใหญ ส ถาบั น
การศึกษาในตางประเทศ ก็ตองพิจารณาเทียบโอนรายวิชา โดยดูจากรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ซึ่งรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบคิดหนวยกิตก็จะปรากฏใน transcript อยางแนนอน
1.3) ขอแบงปนเรื่องการชวย/การเตรียมสามเณร สําหรับการเรียนที่ประสบ
ความสํ า เร็ จ และขอฝากว า นั ก ศึ ก ษาในคณะนั ก บวชจะมี ส ว นที่ แ ตกต า งไปจากนั ก ศึ ก ษาของ
สามเณราลัยแสงธรรมบาง เชน ตารางการอบรมก็จะแตกตางกันบาง เวลานักศึกษาเครียดเรื่อง
การเรียน การใชภาษาอังกฤษ ก็ตองคอยชวยกัน (อยากใหคอยชวยเหลือใหกําลังใจใหอดทนสู
ให นั ก ศึ ก ษาตั้ ง ใจ เอาจริ ง เอาจั ง ในเรื่ อ งดั งกล าว และในด า นของอาจารย ผูส อนก็มี ก ารพั ฒ นา
การเรี ย นการสอนมากขึ้ น มี ก ารวั ด ประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย ที่ จ ะช ว ยให นั ก ศึ ก ษาไม เ ครี ย ด
จนเกินไปเวลาเรียนหรือสอบ)
1.4) ขอเสริม เรื่องการใหความสําคั ญในเรื่องของทัก ษะการใชภาษาอังกฤษ
แม จ ะมี ผ ลกระทบต อ กระแสเรี ย กบาง แต ใ นการเตรี ย มนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ไปศึ ก ษาต อ อย า งเช น
ที่คณะเบธารามเองก็ตองสงนักศึกษาไปศึกษาตอที่อินเดีย ภาษาอังกฤษเปนเรื่องที่สําคัญ ถาไมเกง
พอ ก็จะไปเรียนโนวิชไมได และขอใหทางวิทยาลัยชวยพิจารณาอยาจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี
บอยนัก (ยังมีอีกแนวทางหนึ่ง สําหรับนักศึกษาที่มีกระแสเรียกที่ดี แตเครียดเรื่องเรียนมากเกินไป
ก็ยังมีเรื่องการเรียนแบบไมเอาปริญญาบัตร)
1.5) เวลาในการเรียนหรือการเขารวมกิจกรรม บางครั้งมีผลกระทบตอเวลาใน
การฝกอบรม (ทางวิทยาลัยกําลังศึกษา การกําหนดวันเวลาในการเรียนและการจัดกิจกรรมใหมี
ความเหมาะสม ยืดหยุน เพื่อไมใหกระทบตอการฝกอบรมหรือกระทบนอยที่สุด เชน อาจปรับวัน
เวลาเรียนเปนวันจันทร-วันศุกร และหยุดวันเสาร-วันอาทิตย ซึ่งปกติจะหยุดวันพฤหัสบดี และวัน
อาทิตย)
1.6) ฝากย้ําเรื่องการพิจารณาปรับตารางเรียน/กิจกรรม เปนวันจันทร-วันศุกร
เปนวันจันทร-วันศุกร เพื่อสะดวกตอการกําหนดชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของ
นั ก ศึ ก ษาแต ล ะบ า นตามที่ ชี้ แ จงเมื่ อ สั ก ครู และอาจจะมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบต อ ผู เ รี ย น
ในสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาที่อาจจะมีจํานวนนอยลง หรืออาจเปลี่ยนใจอยากมาเรียนในสาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนาแทน เพราะเนื้อหาแนนดี
1.7) วิทยาลัยแสงธรรม ไดใหความสําคัญและเรงพัฒนาในดานตางๆ เปนอยาง
มาก หากบานอบรมสามารถใหความชวยเหลือในดานบุคลากรหรือดานตางๆ ก็จะเปนสิ่งที่ดีมากๆ
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วิทยาลัย ในเรื่องของบุคลากร และการใชทรัพยากรรวมกัน (ในปจจุบัน ทางวิทยาลัยมีนโยบาย
ในการสรางเครือขาย/ขอความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอก ทั้งดาน
บุคลากร หรือ อาคารสถานที่ ฯลฯ)
1.8) ทางวิทยาลัยไดใหขอมูล/ชี้แจงรายละเอียดตางๆ สําหรับการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม อยางชัดเจน เปนขอมูล
พื้นฐานที่ดีสําหรับการตัดสินเลือกแนวทางการศึกษาตอของนักศึกษา (หลังจากนี้ ทางวิทยาลัย
จะสงหนังสือขอแนวทางการตัดสินใจในการศึกษาตอของนักศึกษาในสังกัด เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
ในการบริหารจัดการเรียนการสอนตอไป)
1.9) หลังจากนี้ จะมีการใหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกาเรียนการสอนนี้แก
นั ก ศึ ก ษาบ า งหรื อ ไม (จะมี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดแก นั ก ศึ ก ษาในวั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ
พ.ศ. 2553 ซึ่ งในการปฐมนิ เทศประจําปการศึกษา 2552 ก็ไ ดชี้ แจงขอมูลเบื้องตนใหนักศึกษา
ไดทราบมาครั้งหนึ่งแลว)
2) ข อคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
2.1) ใหความสําคัญในการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาตอไปอยาง
ตอเนื่อง โดยทางบานอบรมจะใหความรวมมือ ชวยกันดูแลสงเสริมในขณะนักศึกษาอยูที่บาน
2.2) เสนอใหวิทยาลัยพิจารณาปรับตารางเรียน/กิจกรรม เปนวันจันทร-วันศุกร
และหยุดวันเสาร-วันอาทิตย แทน (ปกติจะหยุดวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย) เพื่อสะดวกตอการ
กําหนดชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของนักศึกษาที่บาน
2.3) ทางบ านอบรม ยิน ดีใ ห ความชว ยเหลือ/สนับสนุน วิทยาลัย ในเรื่องของ
บุคลากร และการใชทรัพยากรรวมกัน
บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา รองอธิการบดีฝายวิชาการ สรุปการประชุม กลาวขอบคุณ
ผูเขารวมประชุม เชิญถายภาพและรวมรับประทานอาหารรวมกัน
เลิกประชุมเวลา 12.35 น.

ภาคผนวก ข
สรุปรายงานการประชุมนักศึกษา“รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม”เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553
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“รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม”
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553
ณ หอง 736 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ประธาน กลาว
ตอนรับผูเขารวมประชุม แจงกําหนดการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และเรียนเชิญ
บาทหลวง วิรัช นารินรักษ คณบดีคณะศาสนศาสตร นําสวดภาวนา แลวดําเนินการประชุมตาม
หัวขอประชุม
หัวขอที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรศิลป-ศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ
ดังกลาว พรอมกับรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากนักศึกษาเพื่อเปนประโยชนในการบริหาร
จัดการ การแกไข ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ
หัวขอที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
ขั้นตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรฯ ที่ฝายวิชาการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
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
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สภาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม

ที่ประชุมรับทราบ
2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
2.6 คุณสมบัติของนักศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ
2.7 แนวทางและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
1) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสมณกระทรวงฯ วาดวย การศึกษาแหงคริสตศาสน
จักรฯ (สันตะสํานัก)
3) การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาอื่นๆ เชน ประกาศนียบัตรสาขา
วิชาชีพครูสอนคริสตศาสนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอภิบาล ฯลฯ
ที่ประชุมรับทราบ
หัวขอที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริยธรรม (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
หัวขอที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การอภิปรายซักถาม และขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม หรือในดานอื่นๆ
1) การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา (อาจารยบางทานเปนผูที่มี
ความรู ความสามารถในวิชานั้นๆ สูงมาก แตมีขอจํากัดในการถายถอด)
2) กิจกรรม การเรียน และภาระงานในแตละรายวิชามีมากพอสมควร เมื่อรวม
หลายๆ วิชา จึงมีชิ้นงานที่ตองทําเปนจํานวนมาก บางครั้งกอใหเกิดผลกระทบตอเวลาในการศึกษา
คนควาดวยตนเองหรือตารางการฝกอบรม
3) ขอจํากัดดานทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา ในรายวิชาที่อาจารย
ผูสอนเปนชาวตางชาติ/สอน/ใชเอกสาร เปนภาษาตางประเทศ
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เหมาะสม ไมทําใหนักศึกษาเครียดจนเกินไป
บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา รองอธิการบดีฝายวิชาการ สรุปการประชุม กลาวขอบคุณ
ผูเขารวมประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.40 น.
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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
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
E- mail: researchcenter.sc@gmail.com
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี

Licence

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา)
คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
Theology
U. Urbaniana,Italy.

- 114 3) บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
สถานที่ทํางาน วิทยาลัยแสงธรรม
20หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
E- mail: researchcenter.sc@gmail.com
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา)
คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
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
-อาจารยประจําสาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร
ตําแหนงหนาที่อื่นๆ
-ที่ปรึกษาพระสังฆราชดานกฎหมายพระศาสนจักร
-ดูแลงานดานศาลพระศาสนจัหร
-หัวหนาทีมอบรม สังฆมณฑลราชบุรี
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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) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
7) ลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
สถานที่ทํางาน วิทยาลัยแสงธรรม
20หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
E- mail: researchcenter.sc@gmail.com
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ปริญญาโท

การศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปรายงานวิจัย
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยายจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
Learning and teaching management model of Master of Arts,
program in moral theology, Saengtham college.
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสง
ธรรม 2) ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรมใหมีความถูกตองเหมาะสมตามเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร และตามความคิด เห็ น ของคณะกรรมการฝ า ย
วิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา โดยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากคณะกรรมการฝายวิชาการ
ผูปกครอง และตัวแทนนักศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลั ก สูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเทววิ ทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม ใหมีความถูกตองเหมาะสม
ผลการวิจัย พบวา
1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทว
วิ ท ยาจริ ย ธรรม คณะศาสนศาสตร วิ ท ยาลั ย แสงธรรม มี ค วามถู ก ต อ งเหมาะสม ตามเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สูตรของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร และตามความคิด เห็นของ คณะกรรมการฝ าย
วิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา
2) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม จากผูปกครอง
และตัวแทนนักศึกษา ไดแก
(1) ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา
(2) การจัดกิจกรรม/ตารางการเรียนการสอนใหชดั เจนและแนนอน
(3) ควรใหความใสใจตอการประสานงานและนิเทศอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
(4) ในแตละรายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม ไม
ทําใหนกั ศึกษาเครียดจนเกินไป
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คําสําคัญ 1) รูปแบบการเรียนการสอน 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทว
วิทยาจริยธรรม
3) วิทยาลัยแสงธรรม
Abstract
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาลัยแสงธรรม ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อ
ความเหมาะสมกั บ บริ บ ทสั ง คมป จ จุ บั น มี บู ร ณาการคุ ณ ภาพชี วิ ต ในทุ ก ๆ ด า น มี ค วามรู คู
คุณธรรม ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้ ง ดํ า เนิ น การตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อ
รักษามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของวิทยาลัย
แสงธรรม ที่เนนการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใชสังคม เปนผูนําและแบบอยางการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก รวมทั้งขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ
งานวิจัย การจัดสัมมนานักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมา
ใหขอเสนอแนะตอ หลัก สูตรดั งกลาว จึง เห็นถึงความจํา เปน ที่ จ ะต องมีการพัฒ นาหลัก สูตร
ดังกลา วให มีก ารศึกษาในระดับสูงขึ้นไป กลาวคือ ในระดับมหาบัณฑิต จึงพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (Master of Arts in Moral Theology)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) เพื่อเปนการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา
ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย อันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา
เปนผูเชี่ยวชาญ และผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และสามารถ
บูรณาการกับวัฒนธรรมทองถิ่น ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา
ซึ่งพันธกิจในการผลิตมหาบัณฑิตจะบรรลุหรือประสบความสําเร็จหรือไมนั้น กลไก
ที่สําคัญอยางหนึ่ง ก็คือ การกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เปนตัวชวยขับเคลื่อน
พันธกิจการบริหารจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว ฝายวิชาการ จึงเห็นควรที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย
แสงธรรม
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
2. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรมใหมีความถูกตองเหมาะสม
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา
กรอบแนวคิด
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรฯ
วิทยาลัยแสงธรรม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม

ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ขอบเขตดานประชากร
ผูประเมิน/ใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 1) คณะกรรมการฝายวิชาการ 2)
ผูปกครอง 3) นักศึกษา ผานทางการประชุมในแตละกลุม
นิยามศัพทเฉพาะ
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทว
วิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ที่คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ดูแล
รับผิดชอบ ซึ่งจะเริ่มเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2553
2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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3. คณะกรรมการฝายวิชาการ หมายถึง คณะกรรมการฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
ที่มีหนาที่ รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของฝายวิชาการ ใหเปนไปตามกฎหมาย แผนงาน
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของวิทยาลัย วางแผน ติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานของฝายวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย
4. ผูปกครอง หมายถึง อธิการบานอบรม ที่รับผิดชอบดูแลสงนักศึกษาในสังกัด/คณะ
มาศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม
5. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนาแลว และกําลังศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ชั้น
ปที่ 2 ในปการศึกษา 2552 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน ที่จะสามารถสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ในปการศึกษา 2553 ได
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
ได รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทววิทยา ที่มีความถูกตองเหมาะสม

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม”
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
3.1 คณะผูวิจัย ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 คณะผูวิจัย ศึกษาเอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
3.3 คณะผูวิจัย ศึกษาขอมูลการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จากเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษาตาง
ๆ
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3.4 คณะผู วิ จั ย ร ว มศึ ก ษาดู ง านการบริ ห ารจั ด การ การเรี ย นการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
3.5 คณะผูวิจัยรวมกับบุคลากรแผนกบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําเอกสาร (ราง) “รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศา
สนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม” โดยใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และสงใหผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง แลวเสนอตอรองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและ
พัฒนางานวิชาการใหขอเสนอแนะ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง กอนนําเสนอคณะกรรมการฝาย
วิชาการ
3.6 คณะผูวิจัย ประสานกับบุคลากรแผนกบัณฑิตวิทยาลัย นําเอกสาร (ราง) “รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศา
สนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ เพื่อประเมินความ
ถูกตองเหมาะสม และปรับปรุงแกไข
3.7 คณะผูวิจัย ประสานกับบุคลากรฝายวิชาการ นําเสนอ “รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลั ก สูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรรม” ในที่ประชุมอธิการบานอบรม เพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสม ให
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
3.7 คณะผูวิจัย ประสานกับบุคลากรฝายวิชาการ นําเสนอ “รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลั ก สูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรรม” ในที่ประชุมนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ชั้นปที่ 2 เพื่อพิจารณาประเมิน
ความเหมาะสม ใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
3.8 คณะผู วิ จั ย ร ว มกั บ บุ ค ลากรแผนกบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย รวบรวมข อ คิ ด เห็ น /
ขอเสนอแนะที่ไดรับมาปรับปรุงแกไข “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทววิ ทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม” ใหมีค วาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาวิธีการสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากขอมูล เอกสาร งานวิจัย
และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 สรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร
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วิทยาลัยแสงธรรรม” ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
4.3 นําเอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม” ที่ผานความเห็นชอบจาก
ผูเชี่ยวชาญ รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝ า ยวิ ช าการ และเสนอขอความคิ ด เห็ น /ข อ เสนอแนะจากอธิ ก ารบ า นอบรม
(ผูปกครอง) และนักศึกษา ในการประชุมแตละกลุม
4.4 เก็บรวบรวมขอมูล จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการฝายวิชาการ การประชุม
อธิการบานอบรม (ผูปกครอง) และ การประชุมนักศึกษา
4.5 สรุปและนําเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม มีความถูกตองเหมาะสม ตามเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สูตรของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร และตามความคิด เห็นของ คณะกรรมการฝาย
วิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา
2. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลป ศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเทววิทยาจริย ธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม จาก
ผูปกครอง และนักศึกษา มีดังนี้
2.1 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูปกครอง มีดังนี้
2.1.1 ใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาตอไปอยางตอเนื่อง โดยทางบานอบรมจะใหความรวมมือ ชวยกันดูแลสงเสริมในขณะ
นักศึกษาอยูทบี่ าน
2.12 เสนอใหวิทยาลัยพิจารณาปรับตารางเรียน/กิจกรรม เปนวันจันทรวันศุกร และหยุดวันเสาร-วันอาทิตย แทน (ปกติจะหยุดวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย) เพื่อ
สะดวกตอการกําหนดชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของนักศึกษาที่บาน
2.1.3 ทางบานอบรม ยินดีใหความชวยเหลือ/สนับสนุนวิทยาลัย ในเรื่อง
ของบุคลากร และการใชทรัพยากรรวมกัน
2.2 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา มีดังนี้
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2.2.1 การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา (อาจารยบางทานมี
ความรู ความสามารถสูง แตมีขอจํากัดในการถายทอด)
2.2.2 กิจกรรม การเรียน และภาระงานในแตละรายวิชามีมากพอสมควร เมื่อ
รวมหลายๆ วิชา จึงมีชิ้นงานที่ตองทําเปนจํานวนมาก บางครั้งกอใหเกิดผลกระทบตอเวลาใน
การศึกษาคนควาดวยตนเองหรือตารางการฝกอบรม
2.2.3 ขอจํากัดดานทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา ในรายวิชาที่
อาจารยผูสอนเปนชาวตางชาติ/สอน/ใชเอกสาร เปนภาษาตางประเทศ
2.2.4 ในแตละรายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสม ไมทําใหนกั ศึกษาเครียดจนเกินไป
การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลั กสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าเทววิ ท ยาจริ ยธรรม คณะศาสนศาสตร วิ ท ยาลั ย แสงธรรม สามารถนํา ไปสู ผ ลการ
อภิปรายผลไดดังนี้
1. ความถูกตองเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ที่สรางขึ้น มีความถูกตอง
เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เพราะมีการศึกษาขอมูล
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งจากเอกสาร ทางเว็บไซต และจากความรูและประสบการณที่
ไดรับจากการศึกษาดูงาน กอนแลวจึงดําเนินการจัดทําตามลําดับขั้นตอน โดยใชเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เปนกรอบในการจัดทํา ประกอบกับรายละเอียดตางๆ ใน
ตัวหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสง
ธรรม นั้ น ก็ ไ ด ดํ า เนิ น การตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอน ได รั บ การพิ จ ารณาตรวจประเมิ น จากคณะ
ผูทรงคุณ วุฒิ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการฝายวิ ชาการ คณะกรรมการบริห าร และ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม ที่พิจารณาอนุมัติและรับรองวิทยฐานะ และที่สุดเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่รับผิดชอบดานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ไดแจงรับรองหลักสูตรดังกลาวในเบื้องตน (ขณะนี้อยูในระหวางการทําหนังสือรับรอง
เพื่อสงมาใหวิทยาลัย) ขอมูลดังกลาวที่นํามาใชเปนขอมูลหลักในการสรางรูปแบบการจัดการ
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เรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม จึงมีความถูกตอง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
และมี ค วามถู ก ต อ งเหมาะสมในความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการฝ า ยวิ ช าการ
ผูปกครอง และนักศึกษา เห็นไดจากการพิจารณาประเมินของที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ
ที่ประชุมผูปกครอง และที่ประชุมนักศึกษา ที่มีมติเห็นชอบในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย
แสงธรรม ที่สรางขึ้น
2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ตามขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ของผูปกครองและนักศึกษา ที่นํามาอภิปราย มีดังนี้
2.1 การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยทั้งผูปกครองและ
นักศึกษา ตางก็ใหความสนใจและใหความสําคัญเหมือนกันในเรื่องของการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาตัวนักศึกษาเองและลดขอจํากัดในการเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีมติใหวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษตอไปโดยใหจัดทําเปนแผนระยะสั้น แผนระยะ
กลาง และแผนระยะยาว และใหนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป และที่ประชุมสภาวิทยาลัยแสง
ธรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รับทราบการดําเนินการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ และใหดําเนินการตอไป
2.2 การปรับเวลาในการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให
นักศึกษามีเวลาในการศึกษาคนควาดวยตนเอง/การฝกอบรม/การจัดกิจกรรมที่บานของนักศึกษา
ตามความคิ ด เห็ น ของผู ป กครองและนั ก ศึ ก ษา สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของสํ า นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2546 : บทสรุปผูบริหาร) ที่ไดศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศและประเทศไทยและเสนอผลการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
จัดการทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษาและการ
อุดมศึกษาของประเทศไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา และพบวา
รูปแบบการบริหารจัดการภายในสถาบันของแตละสถาบัน ในดานการบริหารงานวิชาการ จะให
ความสําคัญตอผูเรียนมากขึ้น มีการวิเคราะหความตองการของผูเรียน สาขาวิชาที่เปนที่ตองการ
ของตลาด นําแนวคิดทางการตลาดใชในการจัดกลุมผูเรียน เนนความตองการของชุมชน ทองถิ่น
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มีการขยายรูปแบบการเรียนรูผานสื่ออินเตอรเน็ต หรือสื่อดาวเทียมมุงสูผูเรียนที่เปนคนไทยใน
ตางประเทศ
2.3 การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาใหเหมาะสม และในแตละ
รายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม ไมทําใหนักศึกษาเครียด
จนเกินไป ตามความคิดเห็นของนักศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของอนุรักษ ปญญา
นุวัฒน และคณะ (2548 : บทคัดยอ) ที่พบวา แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
อุดมศึกษาใหสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา มี 5 แนวทาง คือ (1) การเรงรัด
กระบวนการผลิตผูสอนใหได มาตรฐานและคุณภาพ (2) การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่
เอื้อใหผูเรียนเปนคนคิดเปน (3) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนและหลักสูตร
(4) นิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และ (5) กระตุนการมีสวนรวม
ระหวางผูเรียน ผูสอน สถาบันการศึกษา และชุมชนกับองคกรตาง ๆ เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน
และ แนวทางในการปรับระบบและผลกระทบ อาจดําเนินการปรับปรุงใหมีมากกวาหนึ่งวิธีการ
เรียนการสอนได ในบางหลักสูตร โดยใหยึดหลักความเปนเอกภาพในนโยบายและรูปแบบหลัก
ที่เปนอยู แตใหมีความหลากหลายของวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อใหผูเรียนที่มีขอจํากัดไดมี
โอกาสเรียนรูได และควรมีการกําหนดแนวคิดพรอมทั้งศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึกตอไป
2.4 การใหความรวมมือ การใชบุคลากรและทรัพยากรรวมกัน ตามความ
คิ ด เห็ น ของผู ป กครอง เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ การจั ด การเรี ย นการสอนและสถาบั น
สอดคลองกับ การศึกษาวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546 : บทสรุปผูบริหาร) ที่
ไดศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศและประเทศไทยและ
เสนอผลการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการจัดการทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาของประเทศไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
โอกาสทางการศึกษา และพบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาแนวใหมของไทย มี 4 ประการคือ ดานนโยบายการอุดมศึกษาเพื่อปวงชน ดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรที่จํากัดและการมุงเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ ดานความกาวหนา
ของเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ และดานการปกครองตนเองของสถาบัน และในดาน
รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ พบวา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารจัดการ (ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ มาเลเซียและมองโกเลีย) มีการใชนวัต
กรรรม เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศทั้งการบริหารวิชาการและการดําเนินการ มีความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกและการรวมเปนเครือขาย มุงเนนการควบคุมคุณภาพและปรับปรุง
การดําเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
วิทยาลัยแสงธรรม ควรมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยและ
แนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักศึกษา
เพื่อเปนมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
นโยบายของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก นโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม ความ
ถูกตองตามหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ และ ความตองการของผูปกครอง นักศึกษา ผูใช
บัณฑิต และชุมชนทองถิ่นดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการ
รับรองจากหลักสูตรจากสมณกระทรวงฯ วาดวยการศึกษาแหงคริสตศาสนจักรฯ (Apostolic
constitution on Ecclesiastical Universityes and Faculties)
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