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ประวัติความเป็นมา หลักสูตรสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพครูของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้เน้นการพัฒนาครู 

ให้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับคณะกรรมการ
คาทอลิก เพ่ือการอบรมคริสตศาสนธรรม จึงด าเนินการเปิดหลักสูตรคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) เพ่ือผลิตบุคลากรผู้น าทางศาสนาในชุมชน
ศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) ผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาอบรมในสถานศึกษา นักวิชาการในศาสตร์ด้านปรัชญา
และศาสนา ครูจิตตาภิบาล ครูค าสอน ครูสอนคริสต์ศาสนาให้มีความรู้ ทักษะในการสอนและมีคุณภาพ                
ผู้ประกอบกิจการส่วนตัวที่เกี่ยวกับการบริหารทางการศึกษาอบรมและอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 
ในปัจจุบัน โดยหลักสูตรฯ ได้รับการพิจารณาจากทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดด าเนินการเรียนการสอน           
ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543  เป็นต้นมา หลังจากที่วิทยาลัยได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาฯ             
นี้ก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา 

ปีการศึกษา 2557 สภาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)            
และคุรุสภาได้ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษา หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา โดยเริ่มจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติรับรองคุณวุฒิ หลักสูตร            
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างชีวิตคริสตชนและเป็นผู้น าด้านจิตวิญญาณ และปัญญา 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรอบรู้ ค าสอนของคริสต์ศาสนจักรคาทอลิก มีความสามารถในการสอน 

และมีประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรม มีความรู้ทักษะความสามารถ                        
และคุณลักษณะที่พร้อมส าหรับการประกอบวิชาชีพครู 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าค าสอนของคริสต์ศาสนจักรคาทอลิกมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิต
และสังคมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจิตส านึกที่จะท านุบ ารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                        
และสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 
 

 

*** เม่ือจบการศึกษาแล้วท่านสามารถเป็นครูจิตตาภิบาล ครูค าสอน ครูสอนจริยธรรม และครูสอน            
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 



คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.  ส าหรับสามเณรหรือนักบวชนิกายโรมันคาทอลิก 

1.1  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
1.2  ผ่านการอบรมจากสถานฝึกอบรมของคณะที่สังกัดอยู่ 
1.3  มีหนังสือรับรองการมอบตัวจากต้นสังกัด 
1.4  มีหลักฐานการสมัครครบถ้วน 

2.  ส าหรับบุคคลทั่วไป 
2.1  คริสตชนคาทอลิกส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2  มีความประพฤติดีและมีลักษณะผู้น าแบบคริสตชน 
2.3  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
2.4  มีความสนใจและปรารถนาเป็นครูสอนคริสต์ศาสนา 
2.5  มีหนังสือรับรองจากพระสงฆ์ นักบวช ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อ านวยการฝ่ายงาน/หน่วยงานจากต้นสังกัด 

 

การด าเนินการหลักสูตร 
1. การเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 

1.1  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
1.2  ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2561 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ รวมเวลาการสอบด้วย 
1.3  ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) เดือนพฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ รวมเวลาการสอบด้วย 
2.  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. 
และนอกวันเวลาราชการ ได้แก่ วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. 

 

หลักฐานการสมัคร 
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 5 รูป   
2. ส าเนาวุฒิการศึกษาสายสามัญ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน   
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
5. ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)   
6. ใบสมัครเข้าศึกษา 
7. ใบรับรองคุณสมบัติของนักศึกษา 
 
 



ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา การสอบ และการสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 
 

วัน รายละเอียด 
วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2562 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ส าหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 

09.00 – 11.00 น. สอบความถนัดในวิชาชีพครู 
14.00 น.  สัมภาษณ์นักศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ทดสอบภาษา (นักศึกษาใหม่ทุกคน)  
ที่ศูนย์ภาษานิตโย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
08.30 – 09.00 น. พร้อมกันที่ศูนย์ภาษานิตโย 
09.00 – 12.00 น. ทดสอบข้อเขียน (ทักษะ ฟัง อ่าน เขียน) 
13.30 – 16.00 น. ทดสอบปากเปล่า (ทักษะ ฟัง พูด) 
หมายเหตุ :  
- นักศึกษาต่างชาติ ทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- นักศึกษาชาวไทย ทดสอบภาษาอังกฤษ 
- ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ/ไทย โดยแจ้งไปที่ต้นสังกัดของ
นักศึกษา 

วันที่ 3 - 24 พฤษภาคม 2562 เรียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) 
ที่ศูนย์ภาษานิตโย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 : เริ่มการเรียนการสอน  
11.40 – 12.30 น.  ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา  
   นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 
13.30 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาตามสาขาวิชาฯ  

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่  
www.saengtham.or.th, www.thaicatechesis.com, www.catholic.or.th 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.saengtham.or.th/
http://www.thaicatechesis.com/
http://www.catholic.or.th/


คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
1. บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อฺธิการบดี 
2. บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. มุกขนายกวีระ  อาภรณ์รัตน์   ที่ปรึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
 
อาจารย์ประจ า 
1. บาทหลวง ผศ.ดร.วชัศิลป์  กฤษเจริญ  หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา * 
2. อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา * 
3. บาทหลวงเจริญ  ว่องประชานุกูล  คณบดีคณะศาสนศาสตร์ 
4. บาทหลวงเอนก  นามวงษ์ 
5. ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ์  ประสตูร์แสงจันทร์ 
6. อาจารย์ศรัญญู  พงศ์ประเสริฐสิน 
   * ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
อาจารย์พิเศษ 
1. บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ  2. บาทหลวง ดร.พิเชฐ แสงเทียน 
3. บาทหลวง ผศ.ดร.ฟรังซิส ไก้ส์   4. บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม 
5. บาทหลวงสหพล ตั้งถาวร   6. บาทหลวงยอดชาย เล็กประเสริฐ 
7. บาทหลวง ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์   8. บาทหลวง ดร.ธวชั สิงห์สา 
9. บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ  10. บาทหลวงชีวิน สุวดินทรก์ูร 
11. บาทหลวงวุฒิไกร ชินทร์นลัย   12. บาทหลวงพิริยะ ไชยมุกดาสกุล 
13. บาทหลวง ผศ.สมชัย พิทยาพงศ์พร  14. บาทหลวงชุมภา คูรัตน์ 
15. บาทหลวง ดร.เกรียงยศ  ปิยวัณโณ  16. บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวสิร ิ
17. บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช   18. บาทหลวงเกรียงชัย ตรีมรรคา 
19. บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน  20. บาทหลวงภูรนารถ แน่นหนา 
21. บาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช  22. บาทหลวง ดร.นันทพล สุขส าราญ 
23. ภคินี ดร.ชวาลา  เวชยันต์   24. ภคินีกฤษดา สาตร์พันธุ์ 
25. อาจารย์ปิยะวรรณ  กลีบศรี   26. อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์ 
27. อาจารย์ ดร.ฐิติมา เวชพงศ์    28. อาจารย์พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์ 
29. อาจารย์ลัดดาวัลย์ วงศ์ภักดี   30. อาจารย์กมลา สุริยพงศ์ประไพ 
31. รศ.สมประสงค์  น่วมบุญลือ   32. อาจารย์ ดร.สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล 
33. อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒิตาลศรี 

 
 



รายวิชาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
 

1.  จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  165 หน่วยกิต 
 

2.  โครงสร้างหลักสูตร  
  

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยหมวดวิชาต่อไปนี ้  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   14  หน่วยกิต 
ข. กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
ค. กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
ก.วิชาชีพครู 48 หน่วยกิต 
ข. วิชาเอก 
- กลุ่มวิชาคริสตศาสนศึกษา 
- กลุ่มวิชาเทววิทยา 

 
34 หน่วยกิต 
34 หน่วยกิต 

ค. วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 
ง. เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาฝึกปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ไม่มีหน่วยกิต 

 

3.  รายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ต้องเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต   ดังนี้ 
ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 14  หนว่ยกิต 

วิชาบังคับ 8 หน่วยกิตประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้  
1)  มน.232  หลักเศรษฐกิจพอเพียง    2 หน่วยกิต 

HU.232   Principle of Sufficiency Economy  
2)  สศ.100 ระเบียบวิธีศึกษาขั้นอุดมศึกษา (เป็นวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องสอบผ่าน) 

SO.100    Methodology of Higher Education 
3)  สศ.101     ไทยศึกษา     3 หน่วยกิต  

SO.101      Thai Studies  
4)  สศ.111     จิตวิทยาทั่วไป   3 หน่วยกิต   

SO.111    General Psychology 
 
 
 



 
รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิตเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้

1)  มน.120     ปรัชญาเบื้องต้น   3 หน่วยกิต  
PH.120     Introduction to Philosophy 

2)  มน.201     อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 3 หน่วยกิต     
HU.201     Western and Eastern Civilizations 

3)  มน.231      สังคีตวิจักษ ์   2 หน่วยกิต   
HU.231     Music Appreciation 

4)  สศ.122     มานุษยวิทยาเบื้องต้น  3 หน่วยกิต   
SO.122     Introduction to Anthropology 

5)  สศ.341     กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  3 หน่วยกิต  
SO.341      Law in Daily Life  

ข.  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
รายวิชาบังคับเรียน  3  หน่วยกิต  ได้แก ่
1)  คณ.121     สถิติพื้นฐานและหลักการวิจัย  3 หน่วยกิต 

MA.121    Basic Statistics and Research Methodology    
รายวิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  เลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้
1)  คณ.252     บัญช ี    3 หน่วยกิต 

MA.252     Accounting 
2)  วท.100     วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3 หน่วยกิต 

SC.100     Science in Daily Life 
3)  วท.101     วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   3 หน่วยกิต   

SC.101     Biologyical Sciences 
4)  วท.241     วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม  3 หน่วยกิต   

SC.241     Health and Environmental Sciences 
ค.  กลุ่มวชิาภาษา   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

รายวิชาบังคับเรียน  12  หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้
1)  ภษ.111     การใช้ภาษาไทย 1    3 หน่วยกิต  

LA.111     Thai Usage 1  
2)  ภษ.112     การใช้ภาษาไทย 2    3 หน่วยกิต  

LA.112     Thai Usage 2 
3)  ภษ.121     การใช้ภาษาอังกฤษ 1   3 หน่วยกิต 

LA.121     English Usage 1 
4)  ภษ.122     การใช้ภาษาอังกฤษ 2   3 หน่วยกิต 

LA.121     English Usage 1 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
ต้องเรียนรายวิชาในหมวดเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
ก. วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

1)  ศษ.101  ปรัชญาการศึกษา    3 หน่วยกิต 
ED.101 Philosophy of Education 

2)  ศษ.102 วิชาครู     3 หน่วยกิต 
ED.131  Pedagogy 

3)  ศษ.201  ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  3 หน่วยกิต 
ED.201  Language and Culture for Teachers 

4)  ศษ.202  จิตวิทยาส าหรับครู     3 หน่วยกิต 
ED.202  Psychology for Teachers 

5)  ศษ.211  จริยธรรมครู     3 หน่วยกิต 
ED.211  Ethics for Teachers 

6)  ศษ.221  หลักการสอน     3 หน่วยกิต 
ED.221  Principles of Teaching 

7)  ศษ.222  สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา   3 หน่วยกิต 
ED.222  Educational Media and Technology 

8)  ศษ.321  การวัดและประเมินผลการศึกษา   3 หน่วยกิต 
ED.321  Assessment and Evaluation in Education 

9)  ศษ.322  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   3 หน่วยกิต 
ED.322  Curriculum Development 

10)  ศษ.401  การประกันคณุภาพการศึกษา    3 หน่วยกิต 
ED.401  Quality Assurance in Education 

11)  ศษ.431  การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียน  3 หน่วยกิต 
ED.431  Educational and Classroom Action Research Methodology 

12)  ศษ.441  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน    3 หน่วยกิต 
ED.441 Professional Experience  

13)  ศษ.541  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6 หน่วยกิต 
ED.541 Practicum in School 1   

14)  ศษ.542  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6 หน่วยกิต 
ED.542 Practicum in School 2 

ข. วิชาเอก : กลุ่มวิชาคริสตศาสนศึกษา ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับเรียน 28 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้  
1)  คศ.100  ประวัติศาสตร์การสอนครสิตศาสนธรรม  3 หน่วยกิต 

RE.100  History of Catechesis    
2)  คศ.101  หลักค าสอนของคริสต์ศาสนจักรคาทอลิก  3 หน่วยกิต 

RE.101    Catholic Dogmas 
3)  คศ.102  พระบัญญัต ิ10 ประการ    3 หน่วยกิต 

RE.102  Ten Commandments 



4)  คศ.121  การสอนศาสนธรรมเด็ก    3 หน่วยกิต 
RE.121  Religious Instructions of Children 

5)  คศ.122  การสอนศาสนธรรมเยาวชน    3 หน่วยกิต 
RE.122  Religious Instructions of the Youth 

6)  คศ.123  การสอนศาสนธรรมผู้ใหญ่    3 หน่วยกิต 
RE.123  Religious Instructions of the Adult 

7)  คศ.124  การสอนศาสนธรรมในครอบครัว   3 หน่วยกิต  
RE.124  Religious Instructions in the Family     

8)  คศ.202  ประวัติศาสตร์ครสิตศาสนจักร   3 หน่วยกิต 
RE.202  The Church History 

9)  คศ.215  พระคัมภีร์พันธสญัญาเดิม 1     2 หน่วยกิต 
RE.215  The Old Testament 1 

10)  คศ.216  พระคัมภีร์พันธสญัญาเดิม 2     2 หน่วยกิต 
RE.216  The Old Testament 2      

รายวิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้    
1)  คศ.212  จริยศาสตร์      3 หน่วยกิต 

RE.212   Ethics 
2)  คศ.310  การประยุกต์พระคัมภรี์ไบเบิลในชีวิตประจ าวัน 3 หน่วยกิต                                                      

RE.310  Biblical Application to Daily Life   
3)  คศ.490  สัมมนาความรูด้้านครสิตศาสนธรรม 1    1 หน่วยกิต  

RE.490  Seminar in Catechetical Knowledge 1 
4)  คศ.491  สัมมนาความรูด้้านครสิตศาสนธรรม 2    1 หน่วยกิต 

RE.491  Seminar in Catechetical Knowledge 2  
วิชาเอก : กลุ่มวิชาเทววิทยาไม่น้อยกว่า   34  หน่วยกิต 
รายวิชาวิชาบังคับเรียน  28  หน่วยกิต   ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
1)  ทว.110  ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู้    2 หน่วยกิต 

TH.110  History of Salvation 
2)  ทว.111  พระคัมภีร์ไบเบิลเบื้องต้น     2 หน่วยกิต   

TH.111  Introduction to The Bible 
3)  ทว.112     เทววิทยาเบื้องต้น     2 หน่วยกิต 

TH.112  Introduction to Theology    
4)  ทว.114  พิธีกรรมเบื้องต้น     2 หน่วยกิต 

TH.114  Introduction to Liturgy 
5)  ทว.171  เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 1    2 หน่วยกิต 

TH.171  Spiritual Theology 1 
6)  ทว.213  พระวรสารสหทรรศน์    3 หน่วยกิต 

TH.213  The Synoptic Gospels 
7)  ทว.214  วรรณกรรมนักบุญยอห์น    2 หน่วยกิต 

TH.214  Johannine Literature 
 



8)  ทว.221     เทววิทยาเรื่องครสิตศาสนจักร    2 หน่วยกิต 
TH.221    Ecclesiology 

9)  ทว.222     เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจ้า     3 หน่วยกิต 
TH.222    Christology 

10)  ทว.225     ความรู้ทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธ์ิ     2 หน่วยกิต 
TH.225    Sacraments in General  

11)  ทว.313     กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม่ 2 หน่วยกิต 
TH.313    Introduction to Acts of the Apostles and Epistles    

12)  ทว.321     เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ    3 หน่วยกิต 
TH.321    The Holy Trinity                         

13)  ทว.422     เทววิทยาเรื่องพระแมม่ารยี์      2 หน่วยกิต 
TH.422    Mariology 

14)  ทว.376     เทววิทยาเรื่องพันธกิจและการอภิบาล    2 หน่วยกิต 
TH.376     Missiology and Pastoral Theology 

รายวิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  เลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้
1)  ทว.372   เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 2    2 หน่วยกิต 

TH.372    Spiritual Theology 2 
2)  ทว.411     หลักศาสนสัมพันธ์       2 หน่วยกิต 

TH.411    Principles of Interreligious Dialogue 
3)   ทว.428     ค าสอนของสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 และของสมาพันธ์สภามุขนายกแห่งเอเชีย   2 หน่วยกิต   

TH.428    Teachings of the Second Vatican Council and of the Federation of Asian Bishops’ Conferences 
4)  ทว.461     คริสตศาสนจักรในประเทศไทย     2 หน่วยกิต 

TH.461    The Church in Thailand 
5)  ทว.472     คริสต์ศาสนากับงานพัฒนา      2 หน่วยกิต 

TH.472    Christianity and Development 
ค. วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1)  ทว.326     เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิทและพิธมีิสซาบูชาขอบพระคุณ   3 หน่วยกิต                                                      

TH.326    Theology of the Holy Communion and the Eucharist Celebration 
2)  ทว.327   ศีลศักดิส์ิทธ์ิแห่งการเริ่มต้นชีวิตครสิตชน    3 หน่วยกิต 

TH.327    The Sacraments of Christian Initiation 
ง. เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
1)  คศ.113     คริสตจริยศาสตร์เบื้องต้น      2 หน่วยกิต 

RE.113     Introduction to Christian Ethics 
2)  คศ.201    ศาสนศึกษา       3 หน่วยกิต  

RE.201     Religious Studies 
 
 
 
 
 
 



3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะทั้ง
วิชาเอกและวิชาโท  หรือรายวิชาในหลักสูตรอื่นที่วิทยาลัยเปิดสอนตามความสนใจทั้งนี้ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ผ่านการเรียน
มาแล้ว 
 

3.4 หมวดวิชาฝึกปฏิบัต ิ
นักศึกษาต้องผ่านการฝึกปฏิบตัิ1รายวิชาจึงจะถือว่าเรียนครบหลักสตูร โดยไม่นับหน่วยกติ 
1)  ฝป. 171    การฝึกปฏิบัติ 1 : การสอนคริสตศาสนธรรม 

PT. 171    Practicum 1 : Catechesis 
 

4.  แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สศ.100 ระเบียบวิธีศึกษาขั้นอุดมศึกษา - 
สศ.101 ไทยศึกษา 3 
ภษ.111 การใช้ภาษาไทย 1 3 
ภษ.121 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 3 
คศ.101 หลักค าสอนของคริสต์ศาสนจักรคาทอลิก 3 
มน.120 ปรัชญาเบื้องต้น 3 
ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู้ 2 
ทว.171 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 1 2 

 รวม 19 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 
  

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทว.114 พิธีกรรมเบื้องต้น 2 
ภษ.112 การใช้ภาษาไทย 2 3 
ภษ.122 การใช้ภาษาอังกฤษ 2 3 
คศ.100 ประวัติศาสตร์การสอนครสิตศาสนธรรม 3 
ทว.111 พระคัมภีร์ไบเบิลเบื้องต้น 2 
ทว.112 เทววิทยาเบื้องต้น 2 
ศษ.101 ปรัชญาการศึกษา 3 
ศษ.102 วิชาครู 3 
ฝป.XXX เลือกฝึกปฏิบัติ 1 รายวิชา - 

 รวม 21 
 
 



 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคต้น 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สศ.111 
ศษ.201 

จิตวิทยาทั่วไป 
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 

3 
3 

วท.101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 
คศ.215 พระคัมภีร์พันธสญัญาเดิม 1 2 
ศษ.221 หลักการสอน 3 
ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมม่ารยี ์ 2 
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน ์ 3 
สศ.122 มานุษยวิทยาเบื้องต้น 3 

 รวม 22 
 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คศ.121 การสอนศาสนธรรมเด็ก 3 
ศษ.211 จริยธรรมคร ู 3 
คศ.132 สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 
คศ.202 ประวัติศาสตร์ครสิต์ศาสนจักร 3 
คศ.216 พระคัมภีร์พันธสญัญาเดิม 2 2 
ทว.461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย 2 
มน.201 อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 3 
ศษ.202 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3 

 รวม 22 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คศ.122 การสอนศาสนธรรมเยาวชน 3 
คศ.123 การสอนศาสนธรรมผู้ใหญ่ 3 
ทว.221 เทววิทยาเรื่องครสิต์ศาสนจักร 2 
ทว.225 ความรู้ทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธ์ิ 2 
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม่ 2 
คศ.102 พระบัญญัติ 10 ประการ 3 
คศ.212 จริยศาสตร ์ 3 
ทว.321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ 3 

 รวม 21 
 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คศ.124 การสอนศาสนธรรมในครอบครัว 3 
คศ. 201 ศาสนศึกษา 3 
คณ.121 สถิติพื้นฐานและหลักการวิจัย 3 
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอห์น 2 
ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจ้า 3 
ศษ.321 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 
ทว.327 ศีลศักดิส์ิทธ์ิแห่งการเริ่มต้นชีวิตครสิตชน 3 

 รวม 20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มน.232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2 
ศษ.322 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3 
คศ.113 คริสตจริยศาสตร์เบื้องต้น 2 
ทว.429 การให้ค าปรึกษาด้านจิตใจ 3 
ทว.411 หลักศาสนสัมพันธ ์ 2 
ทว.376 เทววิทยาเรื่องพันธกิจและการอภบิาล 2 

 รวม 14 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษ.441 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
ศษ.431 การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียน 3 
ศษ.401 การประกันคณุภาพการศึกษา 3 
คศ.310 การประยุกต์พระคัมภรี์ไบเบิ้ลในชีวิตประจ าวัน 3 
ทว.472 คริสต์ศาสนากับงานพัฒนา 2 

 รวม 14 
 

 
ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษ.541 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 

 รวม 6 

 
ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษ.542 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 

 รวม 6 
 
 
หมายเหตุ : การจัดรายวิชาและตารางเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียน อาจมีการปรับตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้อง

เป็นไป ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ ก าหนด 
 



การรับสมัครนักศึกษาใหม่ :  
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 14 เมษายน พ.ศ. 2562 
ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถส่งเอกสารการสมัครเรียน และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 

อาจารย์สุดหทัย  นิยมธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 
20 หมู่ 6 ถ. เพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110  
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3  โทรสาร 0-2429-0819 
E-mail : christ.studies2000@gmail.com 

 
 
หอพัก : นักศึกษาที่มาเรียนสามารถติดต่อที่พักได้ที่ 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ 
82 หมู่ 6 ซ. วัดเทียนดัด อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110 
โทรศัพท์  0-2429-0443, 08-2335-2112 
โทรสาร   0-2429-0239 
E-mail : nccthailand@gmail.com 
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