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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัย
แสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจาก   สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก  แหงสันตะสํานัก  
โดยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม และผูบริหาร Loyola School of 
Theology, Ateneo de Manila University เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพ่ือใหไดรับการรับรองจาก สมณกระทรวงวาดวยการศึกษา
คาทอลิกแหงสันตะสํานัก   ผลการวิจัย พบวา 

1) ใหดําเนินเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรม  
เพื่อไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแหงสันตะสํานักทุกหลักสูตรท่ี
จัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ไดแก  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา  และหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 

2) ใหทําการศึกษารายละเอียดและดําเนินตามท่ีเอกสาร  Norms of Application of the 
Sacred Congregation for Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic 
Constitution Sapientia Christiana (1979)โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on 
Ecclesiastical Universities and Faculties กําหนด 

3) ใหติดตอประสานงานกับผูบริหาร  Loyola School of Theology, Ateneo de Manila 
University  อยางตอเนื่องและเปนทางการ เพื่อเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินเร่ืองเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรมเพ่ือใหสันตะสํานักรับรอง 
 
คําสําคัญ : 1) หลักสูตรการศึกษา   

2) วิทยาลัยแสงธรรม 
3)  สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก   
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Abstract 
The purposes of this research were 1) To form Learning and Teaching Management Model 

of Master of Arts, Program in Moral Theology, Saengtham College.  2) to evaluate  Learning and 
Teaching Management Model of Master of Arts, Program in Moral  Theology, Saengtham 
College in order to be accurate and suitable according to the curricular standard of Ministry of 
education of Thailand and the opinions of the committee of Academic Affair Department of 
Saengtham College, the formators and the students by gathering the qualitative data from the 
committee of Academic Affair Department of Saengtham College, the formators and the samples 
of student for using earned data as a part of the evaluation and  the development of Learning and 
Teaching Management Model of Master of Arts, Program in Moral Theology, Saengtham 
College.   

The research results were found as follows: 
1) Learning and Teaching Management Model of Master of Arts, Program in Moral 

Theology, Saengtham College was accurate and suitable according to the curricular standard of 
Ministry of education of Thailand and the opinions of the committee of Academic Affair 
Department of Saengtham College, the formators, and the students. 
 2) The opinions/the suggestions for the development of Learning and Teaching 
Management Model of Master of Arts, Program in Moral Theology, Saengtham College from  the 
committee of Academic Affair Department of Saengtham College, the formators and the samples 
of student were as: 

(1) The development of English skills of the students should be considered as the 
priority. 

(2) The extracurricular activity/ the study schedule should be accurate and exact. 
 (3) The cooperation and the orientation of the instructors should be concerned.   
4) Each course should be taught and evaluated variously and suitably. The Learning 

and Teaching Model of each course should not make the students being under stress.  
 
KEYWORDS 1) Learning and Teaching Management Model   

2) Master of Arts, Program in Moral Theology   
3) Saengtham College 
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สภาวิทยาลัยแสงธรรม ไดอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทว
วิทยา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2552 รวมท้ังได
อนุมัติการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม พ.ศ. 2552 ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2553 
  

ในการบริหารจัดการศึกษาที่ผานมา ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยแสงธรรม  ไดดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) และตาม
ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ รวมทั้งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  สวนการดําเนินการตามแนวทางของ
คริสตศาสนจักรคาทอลิกนั้น  วิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการตามนโยบาย/แนวทางการจัด
การศึกษาอบรมแบบคาทอลิกของคริสตศาสนจักร   ภายใตสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ซ่ึงทางวิทยาลัยแสงธรรมไดตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเปนในการดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาดานเทววิทยา   ท่ีนอกจากจะตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว  ควรจะไดรับการรับรองหลักสูตรจากสมณกระทรวงวาดวย
การศึกษาคาทอลิก (The Sacred Congregation for Catholic Education) แหงสันตะสํานัก อีกดวย  
 

ขอบคุณคณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  ท่ีอํานวยความสะดวกและ
ชวยประสานงานจนงานวิจัยนี้แลวเสร็จ 
 

 หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้  จะเปนขอมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงานของวิทยาลัย
แสงธรรม  โดยเฉพาะการจัดและพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามอัตลักษณของสถาบันสืบไป 
 

คณะผูวจิัย 
20 เมษายน 2553 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ใน  พ.ศ. 2508 พระสันตะปาปา ปอลท่ี 6 ไดโปรดเกลาสถาปนาพระฐานานุกรม 
ในประเทศไทยเปนสังฆมณฑล (Diocese) และแบงเขตการปกครองออกเปน 2 ภาค คือ  
ภาคอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และภาคอัครสังฆมณฑล ทาแร-หนองแสง โดยใหแตละ 
อัครสังฆมณฑลมีสามเณราลัยเล็กเปนสถาบันการฝกอบรมผูจะเตรียมตัวเพื่อบวชเปนบาทหลวง
คาทอลิก  แตยังไมมีสามเณราลัยใหญสําหรับการศึกษาข้ันอุดมศึกษาในหลักสูตรปรัชญาและ 
เทววิทยา  จึงตองสงสามเณรไปศึกษาในตางประเทศจนกระท่ัง  พ.ศ. 2515 เพื่อตอบสนอง 
ขอเรียกรองของสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2  (ค.ศ. 1962-1965) ในเอกสาร Optatam totius (1965) วา 
ใหตั้งสถาบันอบรมบาทหลวงคาทอลิกข้ึนในแตละประเทศ โดยคํานึงถึงภูมิประเทศ  ชนชาติ 
ท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมและความตองการพิเศษของสังคมเพ่ือใหการอบรม
บาทหลวง   มีความถูกตองเหมาะสมกับกลุมคริสตชนในทองถ่ินตางๆ (วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ, 
2551: 3) สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย) จึงไดอนุมัติใหเปดสามเณราลัยใหญข้ึน โดยใชช่ือวา “สามเณราลัยแสงธรรม 
(Lux Mundi Major Seminary)”  เม่ือวันท่ี 2  กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 พรอมท้ังกอต้ัง“วิทยาลัย 
แสงธรรม (Saengtham College)” ข้ึนในฐานะเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  
 วิทยาลัยแสงธรรมไดรับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  ภายใตการกํากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในปจจุบัน)  และเร่ิมดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยางเปนทางการตั้งแตวันท่ี 19 เมษายน  
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พ.ศ. 2519 โดยเปดสอน 2 หลักสูตรใน 2 คณะวิชา คือ มนุษยศาสตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและคณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา ไดรับรองมาตรฐานการศึกษา 
โดยทบวงมหาวิทยาลัยและไดรับการรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  
เม่ือ พ.ศ. 2552  มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเร่ือยมา  ท้ังการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  เปนสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  หลักสูตรศาสน- 
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา   และไดเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคริสต- 
ศาสนศึกษาเพิ่มอีก 1 หลักสูตรใน พ.ศ. 2543 ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในป พ.ศ. 2545  
(แผนกพัฒนาคุณภาพ, 2552:  1 – 2)  และลาสุดใน พ.ศ. 2551 ไดปรับปรุงหลักสูตรท้ัง 3 หลักสูตร
ในระดับปริญญาตร   และเปดหลักสูตรใหมในระดับบัณฑิตศึกษาอีก 1 สาขาวิชา (สภาวิทยาลัย 
แสงธรรม, 2552) เพื่อผลิตบัณฑิตซ่ึงจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอ่ืนขององคกร 
คริสตศาสนา หรือองคกรอ่ืนๆ อยางผูมีความรู  ทักษะ  คุณธรรมและคุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับ
ตําแหนงหนาท่ีตามเปาหมายท่ีวิทยาลัยกําหนด (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2550) การบริหาร 
จัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมจึงเปนการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของวิทยาลัยคือ  การเปน
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางคริสตศาสนา  ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการและการกํากับดูแลของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิก  
 ในการบริหารจัดการศึกษาที่ผานมาภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  วิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) และ 
ตามระเบียบกฎเกณฑตางๆ รวมท้ังการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด สวนการดําเนินการภายใตการกํากับดูแล
ของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก และคริสตศาสนจักรคาทอลิกนั้น วิทยาลัยแสงธรรม
ไดดําเนินการตามนโยบาย/แนวทางการจัดการศึกษาอบรมแบบคาทอลิกของสภาประมุข 
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกและคริสตศาสนจักรคาทอลิก  โดยเฉพาะนโยบายปฏิบัติท่ีกําหนดไว
ในทิศทางงานอภิบาล คริสตศักราช 2000 ของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย (สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 6)  วา “กําหนดแนวทางใหสถานศึกษาเปนสนามแพรธรรม... 
เนนการมีสวนรวมระหวาง บาน วัด สถานศึกษาและชุมชน เพ่ือใหทุกสถาบันและองคกรไดเปน
สนามแพรธรรมอยางแทจริงและเปนฐานการประกาศขาวดี”  การจัดการศึกษาของวิทยาลัย  

เปนการศึกษาเพื่อชีวิต   ความเช่ือ  ชีวิตผูอภิบาล   ความเปนวิชาการตองบูรณาการกับชีวิตความเช่ือ 
ตองไมแยกจากชีวิตผูอภิบาล   นําขบวนการฝกปฏิบัติรวมไตรตรองกอใหเกิดการใชกลุมท่ีรวมกัน
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แบงปนชีวิตผูอภิบาลเขามาชวยใหเกิดการมีสวนรวม (เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช, 2553) และ แนวทาง
ในการจัดการศึกษาอบรมแบบคาทอลิกในสถานศึกษาคาทอลิกไทย ใน (ราง) ทิศทางงานอภิบาล 
คริสตศักราช 2010-2015 (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2553: 6 ขอ 42) ท่ีให   
(1) สรางอัตลักษณการศึกษาอบรมแบบคาทอลิกอยางจริงจัง  เปนท่ีประจักษชัดในสถานศึกษา
คาทอลิก (2) ทําใหสถานศึกษาคาทอลิกเปนสนามแหงการประกาศขาวดีอยางเปนรูปธรรม  
และเปนจริงสามารถติดตาม  ประเมิน  ตรวจสอบ  พัฒนาใหบรรลุเปาหมาย  อยางเปนระบบและ 
มีแผนดําเนินการท่ีชัดเจนซ่ึงทางวิทยาลัยแสงธรรมไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนใน
การดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาท่ีนอกจากจะตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสํานักคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาแลว  ควรจะไดรับการรับรองหลักสูตรจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก  
(The Sacred Congregation for Catholic Education) แหงสันตะสํานัก อีกดวย(สภาวิทยาลัย 
แสงธรรม, 2552)   
 วิทยาลัยแสงธรรมจึงเห็นควรท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ือง  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะ
สํานัก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับ 
การรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก   
 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

ความคิดเห็นของคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม 
และความคิดเห็น/คําแนะนําของผูบริหาร Loyola 

School of Theology, Ateneo de Manila University. 

หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมที่
ไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานหลัก 
สูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(ประเทศไทย) 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ของ 
สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก 
แหงสันตะสํานัก (ประเทศอิตาลี) 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ 
วิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจาก สมณ
กระทรวง วาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานเน้ือหา   
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเร่ือง  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ
วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะ
สํานัก  ตามเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for 
the  correct  implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana. ออกโดย  
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2   
 ขอบเขตดานประชากร 
 ผูใหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ คือ  
  1. คณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม 
  2. ผูบริหารจาก  Loyola  School  of  Theology, Ateneo de Manila University. 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. หลักสูตรการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม หมายถึง หลักสูตรการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีวิทยาลัยแสงธรรมเปดการเรียนการสอน 
2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หมายถึง  เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก  แหงสันตะสํานัก หมายถึง  องคการ 
ท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลการจัดการศึกษาอบรมของสถาบันคริสตศาสนจักร  ภายใตการกํากับของ 
สันตะสํานัก   กรุงโรม   ประเทศอิตาลี   คําวา  สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแปลมาจาก
คําApostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and Faculties  
ในเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for the 
correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana. รับรองโดย  
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี  2  

4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก  
แหงสันตะสํานัก  หมายถึง  เกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีสันตะสํานักกําหนดไว เชน 
ธรรมชาติของการศึกษาแบบคาทอลิก   การบริหารจัดการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาคุณวุฒิ 
เศรษฐกิจ ฯลฯ ซ่ึงปรากฏในเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for 
Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia 
Christiana ออกโดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and 
Faculties รับรองโดยพระสันตะปาปา  ยอหน  ปอลที่  2 
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5. คณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรมหมายถึง  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม 
สภาวิทยาลัยแสงธรรมท้ังน้ีรวมถึงสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย  
 6. ผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University.หมายถึง  

ผูอํานวยการและคณบดีสถาบันเทววิทยาแหงมหาวิทยาอเตเนโอ (Loyola School of Theology, 
Ateneo de Manila University) ประเทศฟลิปปนส ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาดานเทววิทยาของคริสต

ศาสนจักร  และมีประสบการณในการเปดหลักสูตรการศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากสมณกระทรวง
วาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
ไดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  เพื่อใหไดรับการรับรอง

จากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก 
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ในการศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
เพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก  แหงสันตะสํานักผูวิจัย 
ไดศึกษาคนควาจากเอกสาร หลักสูตร   การศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  

1.  วิทยาลัยแสงธรรม 
2. หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม  ท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2551) 
 2.2 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2551) 
 2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2551)  
 2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2552) 
 3. สรุปผลการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรจาก Loyola School of Theology, Ateneo 
de Manila University ประเทศฟลิปปนส  ของฝายวิชาการ  วิทยาลัยแสงธรรม 
 4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก  แหงสันตะ
สํานักใหการรับรอง 
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ท้ังนี้ มีรายละเอียดตามลําดับตอไปนี ้
1. วิทยาลัยแสงธรรม (ประวตัิและการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรม) 
 ในเอกสารคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552  
ไดสรุปประวัติและการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้ (แผนกพัฒนาคุณภาพ, 2552) 
 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2508 
 สมเด็จพระสันตะปาปา ปอลท่ี 6 ไดโปรดเกลาสถาปนาพระฐานานุกรมในประเทศไทย
เปนสังฆมณฑล (Diocese) และแบงเขตการปกครองออกเปน 2 ภาค คือ ภาคอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ และภาคอัครสังฆมณฑล ทาแร-หนองแสง  โดยใหแตละอัครสังฆมณฑลมีสามเณราลัย-
เล็กเปนสถาบันการฝกอบรมผูจะเตรียมตัวเพื่อบวชเปนบาทหลวงคาทอลิก  จึงมีเนื้อหา หลักสูตร
การฝกอบรมท่ีหลากหลายแตกตางกัน  ท้ังยังไมมีสามเณราลัยใหญสําหรับการศึกษาข้ันอุดมศึกษา
ในหลักสูตรปรัชญาและเทววิทยา จึงตองสงสามเณรไปศึกษาในตางประเทศ  
 พ.ศ. 2515 
 เพื่อตอบสนองขอเรียกรองของสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 ใหตั้งสถาบันอบรมบาทหลวง
คาทอลิกข้ึนในแตละประเทศ   สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดอนุมัติ
ใหเปดสามเณราลัยใหญข้ึนท่ี  เลขท่ี 20 หมู 6 ถนนเพชรเกษม กม. 29  ต. ทาขาม  อ.สามพราน  
จ. นครปฐม โดยใชช่ือวา “สามเณราลัยแสงธรรม (LUX MUNDI MAJOR SEMINARY)”   
 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 
 ทําพิธีเปดสามเณราลัยแสงธรรมอยางเปนทางการ พรอมท้ังการกอกําเนิด “วิทยาลัยแสง
ธรรม (Saengtham College)” เพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 19 เมษายน  พ.ศ. 2519 
 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตใหเปดวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันระดับอุดมศึกษา  
เปดสอน 2 หลักสูตรใน 2 คณะวิชา  คือ  คณะมนุษยศาสตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา  และคณะศาสนศาสตร  สาขาวิชาเทววิทยา 
 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 
 ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับรองมาตรฐานการศึกษาของท้ัง 2 หลักสูตร  และคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรองคุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  
และ ศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา ใหมีศักดิ์และสิทธ์ิเทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐ 
ทุกประการ เม่ือ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2522 
 
 



 - 10 - 

 ปการศึกษา 2537 
 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาเปนหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  และไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2538 และไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
 ปการศึกษา 2541 
 ปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และหลักสูตร 
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา   ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุง
ท้ังสองหลักสูตรต้ังแตปการศึกษา 2542  และสํานักงานคณะกรรมขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับทราบ 
 ปการศึกษา 2543 
 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ในคณะศาสนศาสตร 
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานการศึกษา  เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
 1 พฤษภาคม พ.ศ.2546 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร 
ท้ังสามหลักสูตร  โดย เร่ิมใชหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2547 
 29 มกราคม พ.ศ. 2552 
 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม   มีมติอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต- 
ศาสนศึกษา พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  โดยเร่ิมใชหลักสูตรท้ังสามหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2552      
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม  มีมติอนุมัติและรับรองวิทยฐานะ หลักสูตรศิลป- 
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา เทววิทยาจริยธรรม หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2552  ซ่ึงจะเร่ิมใชในปการศึกษา 
2553   
 
2. หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา (สกอ.)    

หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในปจจุบัน ท่ีไดรับการอนุมัติจากสภา
วิทยาลัยแสงธรรม  และไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีดังนี้ 
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 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2551) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2551)  ไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม  ในคราวประชุม  คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 29 
มกราคม  พ.ศ. 2552 (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ชื่อหลักสูตร 
                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
                Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion 
 2.  ชื่อปริญญา 
  ช่ือเต็มภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) 
  ช่ือยอภาษาไทย   ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 
  ช่ือเต็มภาษาองักฤษ     Bachelor of Arts (Philosophy and Religion) 
  ช่ือยอภาษาอังกฤษ      B.A. (Philosophy and Religion) 
 3.  หนวยงานรับผิดชอบ 
                สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนษุยศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  4.1  ปรัชญา 
   การศึกษาปรัชญาและศาสนา  คือ  ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาสู 
ความสมบูรณพรอมดวยคุณธรรม  จริยธรรม และสติปญญา  อันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา 
เทววิทยา   ตอการเปนผูนําคริสตศาสนา 
  4.2  วัตถุประสงค 
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม  จริยธรรมเปนแบบอยางชีวิตคริสตชน   
เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญาสามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ  
   2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู  ใฝเรียน  มีความรอบรูในกระบวนทัศนทางปรัชญา
และศาสนา 
   3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ  สามารถใชเหตุผลเพ่ือ
วิเคราะห สังเคราะห  วิพากษ และวิจารณเปนการวางพื้นฐานเพ่ือการศึกษา  คนควา วิจัยท่ีลึกซ้ึง
ตอไป  
   4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุงสืบทอดศาสนา  อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม   และสภาพแวดลอมอยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 
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5.  กําหนดการเปดสอน 
  ตั้งแตภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา  2552  เปนตนไป 

6. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
  6.1 สําหรับสามเณรหรือนกับวชนิกายโรมันคาทอลิก 
   6.1.1  สําเร็จการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   6.1.2  ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะท่ีสังกัดอยู 
   6.1.3  มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด 
   6.1.4  มีหลักฐานการสมัครครบถวน  
  6.2 สําหรับบุคคลท่ัวไป 
   6.2.1 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   6.2.1  มีผูรับรองความประพฤติ 
   6.2.3 ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือขัดตอการศึกษา  หรือ  เปนไปตามประกาศ
ของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
รับสมัครและคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก  ดังนี ้

   7.1 ตองมีคุณสมบัติตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 
   7.2 พิจารณาจากผลการทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ การสอบ
สัมภาษณตามเกณฑท่ีกําหนด  

8. ระบบการศึกษา 
  วิทยาลัยแสงธรรมจัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่ง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลาเรียนในแต
ละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาท่ี 2 อีก 1 ภาค
การศึกษาก็ได  ซึ่งเปนระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห ท้ังนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ   ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ยกเวนในกรณี
จําเปนและคณะเห็นชอบแลว 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
  ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  
12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  ท้ังนี้ นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น   
โดยไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักเนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 
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หรือลาพักเพื่อรักษาตัวตามคําแนะนําของแพทยหรือเขารับการอบรมตามกฎเกณฑของคณะนักบวช
หรือหนวยงานท่ีตนสังกัดและอธิการบดีเห็นสมควร 
 10. การลงทะเบียนเรียน 
  การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
และไมเกิน 22 หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ 
  การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต  
ในแตละภาคการศึกษาปกติ 
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวย 
กิตหากมีเหตุผลและความจําเปนตองใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ท่ีมีจํานวนหนวยกิตแตกตางไป
จากเกณฑขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะวิชาโดยตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา  และตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตร หรือ เปนไปตาม
ประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป  
 

 11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  11.1 การวัดผล 
    วิทยาลัยไดจัดใหมีการวัดผลระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
   11.1.1 นักศึกษาทุกคนจะตองมีเวลาเรียนแตละกระบวนวิชาไมนอยกวา 80% 
ของจํานวนช่ัวโมงเรียนท้ังหมดในกระบวนวิชานั้นๆ จึงจะมีสิทธิเขาสอบในกระบวนวิชานั้นๆ  
ได เวนแตในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนซ่ึงหลีกเล่ียงไมได  โดยอธิการบดีจะเปนผูพิจารณาผอน
ผันใหเปนรายๆ ไป 
   11.1.2 ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนไมถึง 80%  และอธิการบดีไมอนุญาตใหเขาสอบ 
นักศึกษาผูนั้นอาจไดรับผลการเรียนเปน F, I หรือ W แลวแตกรณี  และความเหมาะสมท่ีอธิการบดี
เห็นสมควร 
   11.1.3 วิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลกระบวนวิชาตางๆ ท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน  ภาคเรียนละไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง เม่ือไดทําการประเมินผลกระบวนวิชาใดเปนคร้ังสุดทาย
แลวจะถือวาการเรียนกระบวนวิชานั้นส้ินสุดลง 
  11.2 การประเมินผลการศึกษา 
   การประเมินผลแตละรายวิชาในหมวดวิชาตางๆ ใหประเมินเปนแตมระดับ
คะแนน (Numeric Grades) หรือระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณท่ีไมมีคา
ระดับคะแนน ดังตอไปน้ี 
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ระดับ แตมระดับคะแนน ความหมาย 

A 4.0 ดีเยี่ยม (Excellent) 

B+ 3.5 ดีมาก (Very Good) 

B 3.0 ดี (Good) 

C+ 2.5 ดีพอใช (Fairly Good) 

C 2.0 พอใช (Fair) 

D+ 1.5 คอนขางออน ( Nearly Poor) 

D 1.0 ออน (Poor) 

F 0 ตก (Failure) 

 

สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 

อักษร ความหมาย 

I ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

AU เรียนโดยไมขอรับหนวยกิต (Audit) 

     W การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn) 

P ผาน (Pass) 

NP ไมผาน (No Pass) 

CS จากการทดสอบมาตรฐาน 

(Credits from Standardized Test) 

CE การเทียบโอนผลการเรียนจากการสอบท่ีไมใชการทดสอบ
มาตรฐาน (Credits from Examination) 

CT การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษาอบรมท่ีจัด
โดยหนวยงานอื่นๆ (Credit from Training) 

CP การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน 
(Credits from Portfolio) 
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  11.3 การสําเร็จการศึกษา 
   นักศึกษาจะสํา เ ร็จการศึกษาไดไมกอน  6  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน 
ไมเต็มเวลา  โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดรับคะแนน
เฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
 12. รายชื่ออาจารยผูสอน 
  12.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
   1) บาทหลวงวฒุิชัย อองนาวา 
   2) บาทหลวง ดร.ชาติชาย  พงษศิริ 
   3) บาทหลวงธรรมรัตน  เรือนงาม 
   4) นายทวีศักดิ ์ เดชาเลิศ 
   5) นายพิเชษฐ  รุงลาวัลย 
  12.2 อาจารยพิเศษ 
   1) บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย 
   2) มุขนายก ดร.ลือชัย  ธาตุวิสัย 
   3) บาทหลวง ดร.สุรชัย  ชุมศรีพันธุ 
   4) บาทหลวง ดร.วิทยา  คูวิรัตน 
   5) บาทหลวง  ผศ.ดร.ไพยง มนิราช 
   6) บาทหลวง ดร.เชิดชัย  เลิศจิตรเลขา 
   7) บาทหลวงวสันต  พิรุฬหวงศ 
   8) บาทหลวงยงั ดังโตแนล 
   9) บาทหลวงสุรชาติ  แกวเสนีย 
   10) บาทหลวง  ผศ.ทัศไนย  คมกฤส 
   11) บาทหลวงสมเกียรติ  ตรีนิกร 
   12) บาทหลวงวีระ  อาภรณรัตน 
   13) บาทหลวง  ผศ.วัชศิลป  กฤษเจริญ   
   14) บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร 
   15) บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล 
   16) บาทหลวงวิรัช  นารินรักษ 
   17) ภคินี ดร.ชวาลา  เวชยันต 
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   18) ดร. ชาญณรงค  บุญหนนุ 
   19) นายลิขิต  กาญจนาภรณ 
   21) นายสมประสงค  นวมบุญลือ 
   22) นายภักดี  กฤดิกรัณย 
   23) นายพีรพฒัน  ถวิลรัตน 
   24) นางสาววารุณี  สิงหเสนห 
   25) นางอัมพร  แกวสุวรรณ 
   26) นายสามัคคี  กิจเจริญ 
   27) นางสาวลัดดาวรรณ  ประสูตรแสงจันทร 
   28) นางสาวสุจิตตรา จันทรลอย 
  และ 
  อาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมท่ีเปนผูสอนรายวิชาท่ีมีอยู
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
  อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีคณะมนุษยศาสตรเสนอให
วิทยาลัยแสงธรรมแตงต้ัง 
 13. จํานวนนักศึกษา 
  จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี ้
  

ปการศึกษา  

ชั้นป 
2552 2553 2554 2555 

ช้ันปท่ี  1 70 70 70 70 
ช้ันปท่ี  2  70 70 70 
ช้ันปท่ี  3   70 70 
ช้ันปท่ี  4    70 
รวม 70 140 210 280 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวา 
จะสําเร็จการศึกษา 

    
70 

  

14. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
  14.1  สถานท่ีเรียน  อาคารเรียน วทิยาลัยแสงธรรม 
  14.2  อุปกรณการสอนตางๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม  และท่ีจัดหาเพิ่มเตมิ 
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 15. หองสมุด 
  หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารท่ีใชประกอบการเรียนการสอน  สวนใหญมีอยูท่ี
หอสมุด  วิทยาลัยแสงธรรม และบริการยืมหนังสือจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอ่ืนๆ 
โดยผานทางหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม 
 16. งบประมาณ 
  วิทยาลัยจัดเกบ็คาเลาเรียน  คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษาในอัตรา ดังนี ้
  16.1  หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย 
  - คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ  800      บาท  
  - คาลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติวิชาละ  500 บาท 
  - คาทําสารนิพนธ หนวยกิตละ  600 บาท 
  16.2  หมวดคาบํารุงการศึกษา  ประกอบดวย 
  - คาบํารุงหองสมุดภาคเรียนละ  200 บาท 
  - คาบํารุงและพัฒนาการกฬีาภาคเรียนละ  200 บาท 
  - คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ  100 บาท 
  - คาบํารุงสโมสรนักศึกษาและกิจการพเิศษภาคเรียนละ   400 บาท 
  - คาเอกสารการสอบภาคเรียนละ  100 บาท 
  -  คาเอกสารส่ิงพิมพ (ชีทเรียน) ภาคเรียนละ  800 บาท 
  16.3  หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย 
  - คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ  400 บาท 
  - คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาแรกเขา  200 บาท 
  - คาข้ึนทะเบียนบัณฑิต  200 บาท 
  - คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีพักการเรียนปละ     300 บาท 
  16.4 หมวดเบ็ดเตล็ด 
  - คาลงทะเบียนหลังกําหนดวันละ  10 บาท 
  - คาใบแสดงผลการสอบ (Transcript) ฉบับละ  50 บาท 
  - คาใบรับรองอ่ืนๆ ฉบับละ  20 บาท 
  - คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา(รวมคูมือนักศึกษา)       100 บาท 
  - คาขอยายคณะเรียนครั้งละ  200 บาท 
  ประมาณการคาใชจาย  200,000  บาท/คน/หลักสูตร 
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 17. หลักสูตร 
  17.1  จํานวนหนวยกิต 
                    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  134  หนวยกิต 
  17.2  โครงสรางหลักสูตร  
 

หนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 134  หนวยกิต 
    ประกอบดวยหมวดวิชาตอไปนี ้  

 17.2.1   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา   14  หนวยกิต 
ข. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  ไมนอยกวา      6  หนวยกิต 
ค. กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 

17.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 98  หนวยกิต 

         ก. วิชาเอก (ปรัชญาและศาสนา)  ไมนอยกวา 60  หนวยกิต 
 ข. วิชาโท (เทววิทยา)  ไมนอยกวา 34  หนวยกิต 
 ค. สารนิพนธ  4  หนวยกิต 

17.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

17.2.4  หมวดวิชาฝกปฏิบตัิ  ไมนอยกวา  4 รายวิชา                  ไมมีหนวยกิต 
   

17.3 รายวิชาท่ีกําหนดในหลกัสูตร 
   17.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ตองเรียนรายวชิาในหมวดศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา  30 หนวยกิต   ดังนี้ 
            ก. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  14  หนวยกิต   
        วิชาบังคับ 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้  
    1)  มน.  232   หลักเศรษฐกจิพอเพียง  2 (2-0-4)
       HU. 232    Principle of Sufficiency Economy  
    2) สศ. 100    ระเบียบวิธีศึกษาขั้นอุดมศึกษา     
      SO. 100   Methodology of Higher Education 
                                                    (เปนวิชาบังคับแบบไมนบัหนวยกิต แตตองสอบผาน) 
    3) สศ. 101    ไทยศึกษา          3 (3-0-6)
     SO.101     Thai Studies  
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    4) สศ. 111    จิตวิทยาทัว่ไป   3 (3-0-6)
     SO. 111    General Psychology 
   รายวิชาเลือก ไมนอยกวา 6  หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
    1) มน.201    อารยธรรมตะวันตกและตะวนัออก   3 (3-0-6) 
     HU.201    Western and Eastern Civilization 
    2) มน.231    สังคีตวิจักษ   2 (2-0-4)
     HU.231   Music Appreciation 
    3) สศ.122    มานุษยวิทยาเบ้ืองตน  3 (3-0-6)
     SO.122    Introduction to Anthropology 
    4)  สศ.341    กฎหมายในชีวิตประจําวนั  3 (3-0-6)  
     So.341    Law in Daily Life  
   ข. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
        รายวิชาบังคับเรียน  3  หนวยกิต  ไดแก 
    1) คณ.121    สถิติพื้นฐานและหลักการวจิัย  3 (3-3-3) 
     MA.121   Basic  Statistics and Research Methodology  
        รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
    1)        คณ.252    บัญชี     3 (3-0-6) 
     MA.252    Accounting 
    2) วท.100    วิทยาศาสตรในชีวติประจําวนั  3 (3-0-6) 
     SC.100    Science in Daily Life 
    3)      วท.101    วิทยาศาสตรชีวภาพ  3 (3-0-6)
     SC.101    Biology Science 
    4)       วท.241    วิทยาศาสตรสุขภาพและส่ิงแวดลอม    3 (3-0-6)
     SC.241    Health and Environment Science 
   ค. กลุมวิชาภาษา   ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 
        รายวิชาบังคับเรียน  8  หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี ้
    1)   ภษ.111    การใชภาษาไทย 1  2 (2-1-3)
      LA.111    Thai Usage 1  
    2)   ภษ.112    การใชภาษาไทย 2  2 (2-1-3)
     LA.112    Thai Usage 2 
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    3)   ภษ.121    การใชภาษาอังกฤษ 1  2 (2-1-3) 
     LA.121    English Usage 1 
    4)      ภษ.122    การใชภาษาอังกฤษ 2  2 (2-1-3)
     LA.122  English Usage 2 
       รายวิชาเลือกเรียน  ไมนอยกวา  2  หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
    1)      ภษ.123     ภาษาละติน 1   2 (2-1-3)
     LA.123     Latin 1 
    2)      ภษ.124     ภาษาละติน 2   2 (2-1-3)
     LA.124     Latin 2 
   17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
   ตองเรียนรายวชิาในหมวดเฉพาะ  ไมนอยกวา  98  หนวยกิต 
   ก. วิชาเอก (ปรัชญาและศาสนา)  ไมนอยกวา  60  หนวยกิต 
         รายวิชาวิชาบังคับเรียน   55  หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
    1)    ปร.120  ปรัชญาเบ้ืองตน   3 (3-0-6) 
     PH.120  Introduction to Philosophy 
    2)    ปร.121  ตรรกวิทยา   3 (3-0-6) 
     PH.121 Logic 
    3)    ปร.211  ญาณวิทยา   3 (3-0-6) 
     PH.211 Epistemology 
    4)   ปร.212  จริยศาสตร   3 (3-0-6) 
     PH.212  Ethics 
    5)   ปร.213   ปรัชญาศิลปะ         2 (2-0-4) 
     PH.213  Philosophy of Art 
    6)    ปร.221  ภาษาอังกฤษเพือ่การศึกษาปรัชญาและศาสนา 1   2 (2-0-4) 
     PH.221 English for Philosophy and Religious Studies 1 
    7)  ปร.222  ภาษาอังกฤษเพือ่การศึกษาปรัชญาและศาสนา 2  2 (2-0-4) 
         PH.222 English for Philosophy and Religious Studies 2 
    8)   ปร.241  ปรัชญากรีก          3  (3-0-6) 
     PH.241   Ancient Greek Philosophy 
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    9)    ปร.242   ปรัชญาสมัยกลาง   3  (3-0-6) 
          PH.242  Medieval Philosophy 
    10) ปร.311  อภิปรัชญา   3  (3-0-6) 
     PH.311  Metaphysics 
    11) ปร.321  สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา  1   2  (1-2-3) 
            PH.331  English Seminar in Philosophy and Religion 1 
    12) ปร.322   สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา  2  2  (1-2-3) 
     PH.332 English Seminar in Philosophy and Religion 2  
    13) ปร.341  ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม  3  (3-0-6) 
     PH.341 Modern Western Philosophy 
    14)  ปร.342  ปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบัน  2  (2-0-4) 
     PH.342  Contemporary Western Philosophy 
    15)  ปร.343  ปรัชญาหลังนวยุค และอรรถปริวรรต   2  (2-0-4) 
     PH.343 Postmodern Philosophy and Hermeneutics  
    16) ปร.351  ศาสนาพราหมณ-ฮินด ู  3  (3-0-6) 
     PH.351  Brahman – Hinduism 
    17)  ปร.352  พุทธศาสนา   3  (3-0-6) 
     PH.352  Buddhisim 
    18)  ปร.353  ศาสนาอิสลาม   3  (3-0-6) 
     PH.353  Islam 
    19) ปร.432  ปรัชญาศาสนา   3  (3-0-6) 
     PH.432  Philosophy of Religion 
    20)  ปร.451  ปรัชญาจีน   3  (3-0-6) 
           PH.451 Chinese Philosophy 
    21)  ปร.491  สัมมนาความรูดานปรัชญาและศาสนา 1  1 (1-1-1) 
     PH.491 Seminar on Philosophy and Religious Knowledge 1 
    22)  ปร.492  สัมมนาความรูดานปรัชญาและศาสนา 2  1  (1-1-1) 
     PH.492  Seminar on Philosophy and Religious Knowledge 2 
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   รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา  5  หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 
    1)   ปร.331  ปรัชญาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  2  (2-0-4) 
     PH.331  Social  Political and Economic Philosophy 
    2)   ปร.332  ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก   3  (3-0-6) 
     PH.332  Philosophy of Catholic Education 
    3)  ปร.433  ปรัชญาประวัตศิาสตร   2  (2-0-4) 
     PH.433  Philosophy of History 
   ข. วิชาโท (เทววิทยา) ไมนอยกวา   34  หนวยกิต 
         รายวิชาวิชาบังคับเรียน  30  หนวยกิต   ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
    1)  ทว.110  ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู  2  (2-0-4) 
          TH.110  History of Salvation 
    2)  ทว.111  พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน  2  (2-0-4)
         TH.111  Introduction to The Bible 
              3)  ทว.112  เทววิทยาเบื้องตน   2  (2-0-4) 
         TH.112  Introduction to Theology 
      4)  ทว.114  พิธีกรรมเบ้ืองตน               2  (2-0-4)  
                   TH.114  Introduction to Liturgy 
    5)  ทว.181  เทววิทยาเรื่องจิตภาวะเบื้องตน         2  (2-0-4) 
         TH.181 Introduction to Spiritual Theology 
    6)  ทว.211  พระคัมภีรภาคปญจบรรพ  3  (3-0-6) 
         TH.211  The Pentateuch 
    7)  ทว.212  พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล                           2  (2-0-4) 
         TH.212  The Historical Books 
    8)  ทว.220  ววิรณวิทยา   3  (3-0-6) 
         TH.220  Theology of the Revelation 
    9)  ทว.225  ความรูท่ัวไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธ์ิ  2  (2-0-4) 
         TH.225  Sacraments in General 
    10)  ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก  2  (2-0-4) 
     TH.311 The Prophets 
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    11) ทว.312  พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี         3 (3-0-6) 
     TH.312 The Wisdom  and the Psalms 
    12) ทว.313  กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม  3  (3-0-6) 
     TH.313  Introduction to Acts of the Apostles and Epistles 
    13)  ทว.461  คริสตศาสนาในประเทศไทย         2  (2-0-4) 
      TH.461  History of Christianity in Thailand 
    รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา  4  หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 
    1)  ทว.472  คริสตศาสนากับงานพัฒนา  2  (2-0-4) 
         TH.472  Christianity and Development 
    2)  ทว.411  หลักศาสนสัมพันธ    2  (2-0-4) 
         TH.411  Principles of Interreligious Dialogue 
    3) ทว.428  หลักคําสอนของสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 และ 
                      ของสหพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย  2  (2-0-4) 
         TH.428 Teaching of the Second Vatican Council and 
                      the Federation  of Asian Bishops’ Conferences 
    4)  ทว.241 ปพิธีกรรมและพิธีกรรมทําวัตร  2  (2-0-4) 
         TH.241 Liturgical Year and Liturgy of the Hours  
    5)  ทว.271 การอบรมคริสตศาสนธรรม  2  (2-0-4) 
         TH.271 Catechesis 
      ค.   สารนิพนธ 
    สป.490  สารนิพนธ                          4  (0-90-90)
    SP.490  Independent Study    
   17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   
               ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
    1)   มน.233  ศาสนศิลปวิจกัษและไทยศิลปวิจักษ 2  (2-0-4) 
     HU.223  Religious and Thai Art Appreciation 
    2)   สศ.251 หลักการบริหารองคกรคาทอลิก 2  (2-0-4) 
     SO.251 Principles of Administration 
    3)   สศ.411  การใหการปรึกษาเบื้องตน 2  (2-0-4) 
     SO.411  Principles of Counseling 
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    4)   สศ.412  จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทาํงาน  2  (2-0-4) 
     SO.412  Psychology for Life and Work 
    5)   สศ.413 จิตวิทยาการจัดการ  2  (2-0-4) 
     SO.413  Psychology of Management 
    6)   ศษ.221  หลักการสอน  3  (3-0-6) 
     ED.221  Methodology of Teaching 
    หรือเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะท้ังวิชาเอกและวิชา
โท  หรือรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนท่ีวิทยาลัยเปดสอนตามความสนใจ  ท้ังนี้ตองไมซํ้ากับรายวิชา 
ท่ีผานการเรียนมาแลว 
   17.3.4  หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ 
             นักศึกษาตองผานการฝกปฏิบัติใน 4 รายวิชา จึงจะถือวาเรียนครบหลักสูตร 
โดยไมนับหนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
    1)  ฝป.171  การฝกปฏิบัติ 1 :  การสอนคริสตศาสนธรรม 
                PT.171  Practicum 1 : Catechesis 
    2)  ฝป.272  การฝกปฏิบัติ 2 : การอภิบาลเยาวชน 
                   PT.272  Practicum 2 : The Youth Pastoral Ministry 
    3)  ฝป.373  การฝกปฏิบัติ 3 : สื่อมวลชนกับงานอภิบาลและเผยแผธรรม 
                   PT.373  Practicum 3 : Mass Media and Misionary Activities 
    4)  ฝป.474  การฝกปฏิบัติ 4 : งานเพื่อสังคมกับการประกาศขาวดีแหง 
         ความรอดพน 

               PT.474  Practicum 4 : Social Action and Evangelization 
  17.4  ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชาประกอบดวยสัญลักษณ  5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 2 ตัว 
ตามดวยตัวเลข 3 หลัก  มีความหมายดังนี ้
    
                                                                           
                                                                           ตัวเลขหลักหนวย แทน  ลําดับรายวิชา                          
                             ตัวเลขหลักสิบ แทน แขนงวิชาของกลุมวชิาตางๆ 
                                    ตัวเลขหลักรอย แทน  ช้ันปท่ีควรเรียน   
                                                                           ตัวอักษร 2 ตัว  แทน  กลุมวิชา 

A B X11 X2 X3 
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   17.4.1 หมูอักษรยอพยัญชนะภาษาไทยหรืออังกฤษ    
       AB  =  มน. หรือ  HU.    หมายถึงกลุมวิชามนุษยศาสตร   
    =  สศ.  หรือ  SO.    หมายถึงกลุมวิชาสังคมศาสตร   
    =  คณ.  หรือ  MA.  หมายถึงกลุมวิชาคณิตศาสตร   
    =  วท.  หรือ   SC.    หมายถึงกลุมวิชาวิทยาศาสตร   
    =  ภษ.  หรือ  LA.    หมายถึงกลุมวิชาภาษา 
    =  คศ.  หรือ  RE.    หมายถึงกลุมวิชาคริสตศาสนศึกษา   
    =  ศษ.  หรือ  ED.    หมายถึงกลุมวิชาศึกษาศาสตร 
     =  ปร.  หรือ  PH.   หมายถึงกลุมวิชาปรัชญา 
     =  ทว.  หรือ  TH.    หมายถึงกลุมวิชาเทววิทยา   
     =  ฝป.  หรือ  PT.    หมายถึงกลุมวิชาฝกปฏิบัติ 
    =  สป.  หรือ SP.    หมายถึงสารนิพนธ 
   17.4.2  ตัวเลขหลักรอย     
     X1  =   1, 2 , 3  หรือ  4  หมายถึงรายวิชาท่ีควรเรียนในแตละชั้นป 
    - รายวิชาท่ีข้ึนตนดวยเลข 1 หรือ 2  คือ ตั้งแตรหัส 100 – 299  เปนวิชา
       พื้นฐาน  
                                            หรือรายวิชาท่ีตองเรียนกอน ควรจัดใหเรียนในช้ันปท่ี 1 หรือ 2 
    -  รายวิชาท่ีข้ึนตนดวยเลข 3 หรือ 4 คือ ตั้งแตรหัส 300 - 489  เปนราย
        วิชาเอก  และโท เฉพาะสาขา ควรจัดใหเรียนในช้ันปท่ี 3 หรือ 4 
    - รายวิชาท่ีข้ึนตนดวยเลข 4 ตั้งแตรหัส 490-499 เปนรายวิชาสารนิพนธ 
   17.4.3  ตัวเลขหลักสิบ     
     กลุมวิชามนษุยศาสตร 
    X2  =   0     พื้นฐานมนษุยศาสตร 
          =   1      ศาสนา 
          =   2      ปรัชญา 
          =   3      ศิลปวิทยา 
     กลุมวิชาสังคมศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานทางสังคมศาสตร 
           =   1 จิตวิทยา 
           =   2  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
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           =   3  เศรษฐศาสตร 
           =   4 รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
                                                =   5 การบริหารและการจัดการ 
   กลุมวิชาภาษา 
    X2  =   0 แขนงวิชาพื้นฐานทางภาษา 
           =   1 ภาษาไทย 
            =  2 ภาษาตางประเทศ 
   กลุมวิชาคณิตศาสตร 
    X2  =   1 คณิตศาสตร 
           =   2 สถิติ 
   กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานทางวทิยาศาสตร 
           =   1 ฟสิกข 
           =   2 ชีววิทยา 
           =   3 เคมี 
           =   4 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรประยุกต 
   กลุมวิชาคริสตศาสนศึกษา และศึกษาศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานการศึกษา 
           =   1 หลักการอบรม 
           =   2 หลักการสอนและการแนะแนว 
           =   3 หลักการนิเทศ 
          =   4 การฝกปฏิบัติและการสัมมนา 
   กลุมวิชาปรัชญา และ เทววทิยา 
    X2  =   0 พื้นฐานทางจริยธรรมและศาสนา 
          =   1 พระคัมภีร 
         =   2 สัจธรรม 
         =   3 จริยศาสตร 
         =   4 พิธีกรรม 
          =   5 กฎหมายคริสตศาสนา 
          =   6 ประวัติคริสตศาสนา 
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          =   7 การอภิบาลคริสตชน 
         =    8 ชีวิตฝายจิต 
   17.4.4  ตัวเลขหลักหนวย     
     เลขหลักหนวยต้ังแต 1 -  9   แสดงลําดับท่ีรายวิชาท่ีควรศึกษากอนหลังใน
รายวิชาท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 
  17.5  ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
                      X1 ( X2 – X3 – X4)  
    X1   หมายถึง   จํานวนหนวยกิตรวม 
    X2  หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงบรรยายทฤษฎีตอสัปดาห 
    X3  หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
    X4     หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
   ตัวอยางเชน   รายวิชา  มน.232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง  2 (2-0-4)   หมายถึง  
รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหเรียนในช้ันปท่ี 2  มีจํานวน 2  หนวยกิต   
แบงเปนบรรยายทฤษฎี  2  คาบตอสัปดาห   เวลาศึกษาดวยตนเอง  4  คาบตอสัปดาห และใชเวลา
เรียนไมนอยกวา  15  สัปดาหตลอดภาคการศึกษา 
 18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตามแผนกลยุทธ 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป  และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
และสาขาวิชา   มีการชี้แจงทําความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของพรอมกับมีการตรวจและประเมินคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอก ตามกําหนดการและแผนโดยรวมของวิทยาลัย 
  18.1 การบริหารหลักสูตร  
   มีการบริหารหลักสูตรภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและ
คณะวิชา  โดยผานทางคณะกรรมการคณะศาสนศาสตร  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ และคณะกรรมการฝายวิชาการ  ทําหนาท่ีวางแผน  กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานในระดับตางๆ  อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นําสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดานตามจุดมุงหมายของหลักสูตรดวยการรวมมือกับศูนยวิจัย
คนควาศาสนาและวัฒนธรรม   ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  สํานักงานบริหารและกิจการ
นักศึกษา  รวมท้ังการสรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและ
ตางประเทศ  โดยเฉพาะในเร่ืองตอไปนี้ 
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   18.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  ทุกรายวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบ  จะตอง 
มีผูรับผิดชอบรายวิชาและ/หรือ ผูประสานงานรายวิชา  เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและ 
จัดตารางเรียนรายวิชา   อาจารยประจําทุกทานจะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาท่ีตนสอน
เสมอ   ทุกวิชาจะตองมีการจัดทําประมวลการสอนเสนอตอคณะวิชาเพ่ือตรวจพิจารณาเบ้ืองตน 
และใชเปนแนวทางติดตามควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารยผูสอน   
มีการดําเนินการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอแนะทุกเดือน  
ผานทางตัวแทนนักศึกษา (หัวหนาช้ันป/ผูประสานงานประจําช้ันป) มีการเชิญวิทยากรและ
ผูเช่ียวชาญในรายวิชาจากสถาบันตางๆ มารวมอภิปราย  มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรดวยการสงนักศึกษาไปสัมผัสชีวิตชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ 
ดวยความรวมมือกับสโมสรและชมรมตางๆ  ของวิทยาลัย   เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม    
มีการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา  ตลอดจนมีการ
นําผลประเมินมาปรับปรุงการสอนของอาจารยและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเน่ือง ทุกภาคการศึกษา  
   18.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนามีระบบการรับ
และคัดเลือกอาจารยตามเกณฑท่ีวิทยาลัยกําหนด  เพื่อกําหนดแนวทางติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานตามภารกิจของอาจารยผูสอนอยางจริงจัง   มีการกําหนดภาระงานของอาจารยอยาง
เปนลายลักษณอักษร   มีระบบ และกลไกในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย  รวมท้ังการเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  การจัดต้ังหองปรึกษาการวิจัย   การจัดหาทุนและ
โครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน  ท้ังทางดานการศึกษาและทางดานวิชาการ  มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยางสมํ่าเสมอ  และนําผลประเมินมาพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย  รวมท้ังมีระบบและโครงการสงเสริมการผลิตและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย การบริการวิชาการดวยเทคโนโลยีการศึกษาและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
   18.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร  สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนามีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร  
ตามธรรมชาติของรายวิชา  ท้ังนี้ความสอดคลองของวัตถุประสงคของรายวิชา กับการวัดผล 
การเรียนรูของนักศึกษาใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารย 
กอนเปดภาคเรียน  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา  จะมีระบบ 
การประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด ท้ังในระดับคณะวิชาและฝายวิชาการ  เปนกลไกในการ



 - 29 - 

ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา มีการ 
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ภายหลังการประชุมพิจารณาผล 
การตัดเกรด  รวมท้ังมีโครงการการทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
   18.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ  สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา ตั้งเปาหมายไววาจะใหมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  เชน 
เอกสารประกอบการสอน   เอกสารคําสอน  ตํารา หนังสือ  และกําหนดใหอาจารยเขียนบทความ
หรือมีผลงานสรางสรรคทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรผลงานทางหนา
เว็บไซต และวารสารทางวิชาการของวิทยาลัย  รวมท้ังการจัดทําและพัฒนาเว็บบล็อคของอาจารย
แตละทาน   ท้ังนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความสนับสนุนและสงเสริมความเจริญกาวหนา 
ทางวิชาการใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา  เพื่อกระตุนใหทุกคนชวยกันพัฒนาคุณภาพ 
งานวิชาการ 
  18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
   สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร มีอาคารเรียนรวมซ่ึงรวมใชกับ
คณะศาสนศาสตร  นอกจากน้ัน ยังไดรับจัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา 
วัสดุ อุปกรณการสอน  นักศึกษาสามารถใชหอสมุด ท่ี มีตํ ารา  วารสาร  ส่ิงพิมพ  และส่ือ
โสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัยเพียงพอ   มีระบบบริการหองสมุดและแหลงคนควา สามารถสืบคนและ
แสวงหาความรูจากท้ังภายในและภายนอกประเทศได  นักศึกษาสามารถใชบริการดานระบบ
สารสนเทศจากศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ รวมท้ังมีการบริการคอมพิวเตอรและหอง
สารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษาท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือขายท้ังภายในวิทยาลัย (Intranet) 
และเครือขายท่ัวโลก (Internet) คณะฯ สนับสนุนโสตทัศนูปกรณ  ใหบริการแกคณาจารย 
เพื่อการสอน  ท้ังเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร  คอมพิวเตอร  โนตบุค เคร่ืองฉายภาพเหมือนจริง  
เคร่ืองฉายสไลด   เคร่ืองฉายแผนใส   เคร่ืองเลนวีดิทัศน  โทรทัศนสี  มีเคร่ืองปรับอากาศ 
ในหองเรียน  เปนตน 
  18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
   สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับ
สํานักงานกิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร   เพื่อจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายและอัตลักษณของวิทยาลัย รวมท้ังมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
(จิตตาธิการ)  เพ่ือชวยในเร่ืองการศึกษา  การปฏิบัติศาสนกิจ  การพัฒนาบุคลิกภาพและการมี
ศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของวิทยาลัย 
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  18.4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
   สาขาวิชาปรัชญาและศาสนามีการสํารวจความตองการทางวิชาการ  สถาบัน 
ทางศาสนา  ชุมชน  หรือทองถ่ิน เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต  มีระดับความพึง
พอใจ ผูใชบัณฑิต   ตามเกณฑท่ีระบุไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย 
 19.  การพัฒนาหลักสูตร 
  ดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา   คณะ มนุษยศาสตร  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ดังน้ี 
  19.1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  
แผนดําเนินงาน  และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ 
ทุกภารกิจและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
  19.2  การเรียนการสอน 
   มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ซ่ึงบุคคล   องคกร  และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา   สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยา บรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 
  19.3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ี
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของวิทยาลัย 
  19.4  การวิจัย 
   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค   มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  งานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือ
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
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  19.5  การบริการวิชาการแกสังคม 
   มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ 
สาขาวิชาฯ  อาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  เปนท่ีปรึกษา  
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา   มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ  และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา   มีเกณฑวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน  
  19.6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมอัตลักษณ  ศิลปะ  และวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิผล 
ในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  19.7  การบริหารและการจัดการ 
   สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มีการ
พัฒนาสาขาวิชาสูองคการเรียนรู   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและ
ธํารงรักษาใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจัย 
  19.8  การเงินและงบประมาณ 
   มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม  
ตอจํานวนอาจารยประจํา  รายรับของสาขาวิชาฯ ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สาขาวิชา ฯ ตออาจารยประจํา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 
  19.9   ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
   มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  
   กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงช้ีขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป กําหนด 
การประเมินคร้ังแรก ปการศึกษา  2556  
   ท้ังนี้  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาดําเนินการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป  
โดยใหนําผลการประเมินและวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
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และภายนอก  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน/กระบวนการผลิตบัณฑิต 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา 
   ในกรณีท่ีเห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือประโยชนแกนักศึกษา อาจ
ดําเนินการกอนถึงกําหนดเวลา 5 ป  
2.2 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  
ไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม  
พ.ศ. 2552  (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ชื่อหลักสูตร 
  ศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา 
  Bachelor  of Divinity  Program in Theology 
 2.  ชื่อปริญญา 
  ช่ือเต็มภาษาไทย         ศาสนศาสตรบัณฑติ (เทววิทยา) 
  ช่ือยอภาษาไทย          ศน.บ. (เทววิทยา) 
  ช่ือเต็มภาษาองักฤษ    Bachelor of Divinity (Theology) 
  ช่ือยอภาษาอังกฤษ      B.D. (Theology) 
 3.  หนวยงานรับผิดชอบ 
  สาขาวิชาเทววทิยา  คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม 
     4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  4.1  ปรัชญา 
   การศึกษาเทววิทยา คือ ระบบการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนผูนํา
ดานคริสตศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเช่ือคริสตชน การบําเพ็ญศาสนกิจ การอภิบาลและ
การเผยแผ คริสตศาสนธรรม 
  4.2  วัตถุประสงค 
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําของคริสตศาสนาที่ มี คุณธรรม  จริยธรรม  
เปนแบบอยางชีวิต คริสตชน เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา ธํารงหลักธรรมของคริสตศาสนา
ในการอภิบาลศาสนิกชน 
   2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรูอยางลึกซ้ึงทางดานเทววิทยา
ของคริศตศาสนจักรคาทอลิก 
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   3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตอาสา เสริมสรางสันติสุขในชุมชน ดวยการเสวนา 
และ  ศาสนสัมพันธ  
   4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 
    5.  กําหนดการเปดสอน 
  ตั้งแตภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา  2552  เปนตนไป 
    6. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
  6.1  สําหรับสามเณรหรือนกับวชนิกายโรมันคาทอลิก 
   6.1.1  สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   6.1.2  ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะท่ีสังกัดอยู 
   6.1.3  มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด 
   6.1.4  มีหลักฐานการสมัครครบถวน  
  6.2  สําหรับบุคคลท่ัวไป 
   6.2.1 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   6.2.1  มีผูรับรองความประพฤติ 
   6.2.3 ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือขัดตอการศึกษา 
  หรือ เปนไปตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
    7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
  รับสมัครและคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก ดงันี้ 
   7.1 ตองมีคุณสมบัติตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 
   7.2 พิจารณาจากผลการทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ การสอบ
สัมภาษณตามเกณฑท่ีกําหนด  
    8. ระบบการศึกษา 
  วิทยาลัยแสงธรรม จัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่ง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียน 
ในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2  
อีก 1 ภาคการศึกษาก็ได  ซ่ึงเปนระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห ท้ังนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของ 
แตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ  ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ยกเวนในกรณี
จําเปนและคณะเห็นชอบแลว 
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    9. ระยะเวลาการศึกษา 
  ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน  
12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  ท้ังนี้ นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น   
โดยไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักเนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 
หรือลาพักเพื่อรักษาตัวตามคําแนะนําของแพทยหรือเขารับการอบรมตามกฎเกณฑของคณะนักบวช
หรือหนวยงานท่ีตนสังกัด และอธิการบดีเห็นสมควร 
    10. การลงทะเบียนเรียน 
  การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
และไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ 
  การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต  
ในแตละภาคการศึกษาปกติ 
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไม เกิน  9  
หนวยกิต  หากมีเหตุผลและความจําเปนตองใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ท่ีมีจํานวนหนวยกิต 
แตกตางไปจากเกณฑขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะวิชา โดยตองไมกระทบกระเทือน 
ตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตร 
หรือ เปนไปตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป  
    11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  11.1 การวัดผล 
    วิทยาลัยไดจัดใหมีการวัดผลระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
   11.1.1 นักศึกษาทุกคนจะตองมีเวลาเรียนแตละกระบวนวิชาไมนอยกวา 80% 
ของจํานวนช่ัวโมงเรียนท้ังหมดในกระบวนวิชานั้นๆ จึงจะมีสิทธิเขาสอบในกระบวนวิชานั้นๆ ได 
เวนแตในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนซ่ึงหลีกเล่ียงไมได โดยอธิการบดีจะเปนผูพิจารณาผอนผัน
ใหเปนรายๆ ไป 
   11.1.2 ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนไมถึง 80%   และอธิการบดีไมอนุญาตใหเขาสอบ 
นักศึกษาผูนั้นอาจไดรับผลการเรียนเปน F, I หรือ W แลวแตกรณี และความเหมาะสมท่ีอธิการบดี
เห็นสมควร 
   11.1.3 วิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลกระบวนวิชาตางๆ ท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน  ภาคเรียนละไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง เม่ือไดทําการประเมินผลกระบวนวิชาใดเปนคร้ังสุดทาย
แลวจะถือวาการเรียนกระบวนวิชานั้นส้ินสุดลง 
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  11.2 การประเมินผลการศึกษา 
   การประเมินผลแตละรายวิชาในหมวดวิชาตางๆ ใหประเมินเปนแตมระดับ
คะแนน (Numeric Grades) หรือระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณท่ีไมมีคา
ระดับคะแนน ดังตอไปน้ี 
 

ระดับ แตมระดับคะแนน ความหมาย 
A 4.0 ดีเยี่ยม (Excellent) 

B+ 3.5 ดีมาก (Very Good) 
B 3.0 ดี (Good) 

C+ 2.5 ดีพอใช (Fairly Good) 
C 2.0 พอใช (Fair) 

D+ 1.5 คอนขางออน ( Nearly Poor) 
D 1.0 ออน (Poor) 
F 0 ตก (Failure) 

 

สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 

อักษร ความหมาย 

I ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

AU เรียนโดยไมขอรับหนวยกิต (Audit) 

     W การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn) 

P ผาน (Pass) 

NP ไมผาน (No Pass) 

CS จากการทดสอบมาตรฐาน(Credits from Standardized Test) 

CE การเทียบโอนผลการเรียนจากการสอบท่ีไมใชการทดสอบ
มาตรฐาน (Credits from Examination) 

CT การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษาอบรมท่ีจัด
โดยหนวยงานอื่นๆ (Credit from Training) 

CP การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน 
(Credits from Portfolio) 
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   11.3 การสําเร็จการศึกษา 
   นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเตม็เวลา 
โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉล่ียสะสม
ไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
 12. อาจารยผูสอน 

12.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
   1) บาทหลวงวรัิช  นารินรักษ 
   2) บาทหลวง ดร.ฟรังซิส  ไกส 
   3) บาทหลวง ดร.วิชา  หิรัญญการ 
   4) บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร 
   5) บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล 
 12.2 อาจารยพิเศษ 
   1) บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย 
   2) บาทหลวง ดร. ชาติชาย  พงษศิริ 
   3) มุขนายก ดร. ลือชัย  ธาตุวิสัย 
   4) บาทหลวง ดร. วิทยา  คูวรัิตน 
   5) บาทหลวง ดร. สุรชัย  ชุมศรีพันธุ 
   6) บาทหลวงวรีะ  อาภรณรัตน 
   7) บาทหลวง  ผศ.วัชศิลป  กฤษเจริญ 
   8) บาทหลวงเจริญ  วองประชานุกูล 
   9) บาทหลวงวฒุิชัย  อองนาวา 
   10) บาทหลวงธรรมรัตน  เรือนงาม 
   11) บาทหลวงวสันต  พิรุฬหวงศ 
   12) บาทหลวงสุรชาติ  แกวเสนีย 
   13) บาทหลวง  ผศ.ทัศไนย  คมกฤส 
   14) บาทหลวงเบรตุชอร  เคลาดิโอ 
   15) บาทหลวงประเสริฐ  โลหะวิริยศิริ 
   16) บาทหลวงสมเกียรติ  ตรีนิกร 
   17) บาทหลวงเอกรัตน  หอมประทุม 
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   18) ภคินี ดร. ชวาลา  เวชยันต 
   19) นางอัมพร  แกวสุวรรณ 
   20) ดร. ชาญณรงค  บุญหนนุ 
   21) นายลิขิต  กาญจนาภรณ 
   22) นายสมประสงค  นวมบุญลือ 
   23) นายทวีศักดิ์  เดชาเลิศ 
   24) นายพีรพฒัน  ถวิลรัตน 
   25) นายพิเชษฐ  รุงลาวัลย 
   26) นางสาวทัศนีย  มธุรสสุวรรณ 
   27) นางสาววารุณี  สิงหเสนห 
   28) นายภักด ี กฤดิกรัณย 
   29) นางสาวลัดดาวรรณ  ประสูตรแสงจันทร 
   30) นางสาวสุจิตตรา  จันทรลอย 
   31) นางสาวทิพยอนงค  รัชนีลัดดาจิต 
  และ 
   อาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมท่ีเปนผูสอนรายวิชา
ท่ีมีอยูในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
   อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีคณะศาสนศาสตรเสนอ
ใหวิทยาลัยแสงธรรมแตงต้ัง 
 13. จํานวนนักศึกษา 
  จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี ้
  
 

ปการศึกษา  
ชั้นป 2552 2553 2554 2555 

ช้ันปท่ี  1 50 50 55 60 
ช้ันปท่ี  2  50 50 55 
ช้ันปท่ี  3   50 50 
ช้ันปท่ี  4    50 
รวม 50 100 155 215 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวา
จะสําเร็จการศึกษา 

    
50 
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 14. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
  14.1  สถานท่ีเรียน  อาคารเรียน วทิยาลัยแสงธรรม 
  14.2  อุปกรณการสอนตางๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม และท่ีจัดหาเพิ่มเตมิ 
 15. หองสมุด 
  หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารท่ีใชประกอบการเรียนการสอน สวนใหญมีอยูท่ี
หอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม และบริการยืมหนังสือจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอ่ืนๆ 
โดยผานทางหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม 
 16. งบประมาณ 
  วิทยาลัยจัดเกบ็คาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษาในอัตรา ดังนี ้
  16.1  หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย 
  - คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ  800      บาท  
  - คาลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติวิชาละ  500 บาท 
  - คาทําสารนิพนธ หนวยกิตละ  600 บาท 
  16.2  หมวดคาบํารุงการศึกษา  ประกอบดวย 
  - คาบํารุงหองสมุดภาคเรียนละ  200 บาท 
  - คาบํารุงและพัฒนาการกฬีาภาคเรียนละ  200 บาท 
  - คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ  100 บาท 
  - คาบํารุงสโมสรนักศึกษาและกิจการพเิศษภาคเรียนละ   400 บาท 
  - คาเอกสารการสอบภาคเรียนละ  100 บาท 
  -  คาเอกสารส่ิงพิมพ (ชีทเรียน) ภาคเรียนละ  800 บาท 
  16.3  หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย 
  - คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ  400 บาท 
  - คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาแรกเขา  200 บาท 
  - คาข้ึนทะเบียนบัณฑิต  200 บาท 
  - คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีพักการเรียนปละ     300 บาท 
  16.4 หมวดเบ็ดเตล็ด 
  - คาลงทะเบียนหลังกําหนดวันละ  10 บาท 
  - คาใบแสดงผลการสอบ (Transcript) ฉบับละ  50 บาท 
  - คาใบรับรองอ่ืนๆ ฉบับละ  20 บาท 
  - คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา(รวมคูมือนักศึกษา)       100 บาท 
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  - คาขอยายคณะเรียนครั้งละ  200 บาท 
 ประมาณการคาใชจาย    200,000  บาท/คน/หลักสูตร 
 17. หลักสูตร 
  17.1  จํานวนหนวยกิต 
                     จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 121       หนวยกิต 
  17.2  โครงสรางหลักสูตร 

              หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 121  หนวยกิต 
    ประกอบดวยหมวดวิชาตอไปนี ้  

17.2.1   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา   14  หนวยกิต 
ข. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  ไมนอยกวา      6  หนวยกิต 
ค. กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 

17.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 85  หนวยกิต 

17.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

17.2.4  หมวดวิชาฝกปฏิบตัิ  ไมนอยกวา  3 รายวิชา                  ไมมีหนวยกิต 

  17.3 รายวิชาท่ีกําหนดในหลกัสูตร 
   17.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ตองเรียนรายวชิาในหมวดศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต  
   ก.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      14  หนวยกิต   
    วิชาบังคับ 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี ้
    1)  มน. 232   หลักเศรษฐกจิพอเพียง                      2  (2-0-4)  
     HU.232   Principle of Sufficiency Economy  
    2) สศ.100  ระเบียบวิธีศึกษาข้ันอุดมศึกษา      - 
     เปนวิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต แตตองสอบผาน  
     SO.100    Methodology of Higher Education 
    3) สศ.101   ไทยศึกษา                     3 (3-0-6)   
     SO.101  Thai Studies 
    4) สศ.111    จิตวทิยาทั่วไป                     3 (3-0-6)   
     SO.111    General Psychology 
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    วิชาเลือก ไมนอยกวา 6  หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 
    1) มน.120    ปรัชญาเบ้ืองตน                     3 (3-0-6)   
     HU.120    Introduction to Philosophy 
    2) มน.201    อารยธรรมตะวันตกและตะวนัออก                3 (3-0-6)   
     HU.201    Western and Eastern Civilization 
    3) มน.231     สังคีตวิจักษ                     2 (2-1-3)  
     HU.231    Music Appreciation 
    4) สศ.122    มานุษยวิทยาเบ้ืองตน                     3 (3-0-6)   
     SO.122    Introduction to Anthropology 
    5)  สศ.341    กฎหมายในชีวิตประจําวนั                   3 (3-0-6)   
     So.341     Law in Daily Life  
   ข.   กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต  
    รายวิชาบังคับเรียน  3  หนวยกิต  ไดแก 
     คณ.121    สถิติพื้นฐานและหลักการวจิัย                   3 (3-3-3)  
     MA.121    Basic  Statistics and Research Methodology  
    รายวิชาเลือกเรียน  3  หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
    1)  คณ.252    บัญชี                     3 (3-3-3)   
     MA.252    Accounting 
    2) วท.100     วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                    3 (3-0-6)   
     SC.100     Science in Daily Life 
    3)     วท.101    วิทยาศาสตรชีวภาพ                     3 (3-0-6)   
     SC.101     Biology Science 
    4) วท.241     วิทยาศาสตรสุขภาพและส่ิงแวดลอม             3 (3-0-6)   
     SC.241     Health and Environment Science 
   ค.   กลุมวิชาภาษา  10 หนวยกิต 
    รายวิชาบังคับเรียน  8  หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี ้
    1)    ภษ.111    การใชภาษาไทย 1                     2 (2-1-3)  
     LA.111    Thai Usage 1 
    2)      ภษ.112     การใชภาษาไทย 2                    2  (2-1-3) 
     LA.112    Thai Usage 2 



 - 41 - 

    3)    ภษ.121    การใชภาษาอังกฤษ 1                                  2 (2-1-3) 
     LA.121    English Usage 1 
    4)   ภษ.122    การใชภาษาอังกฤษ 2                    2  (2-1-3)  
     LA.122    English Usage 2 
    รายวิชาเลือกเรียน  2  หนวยกิต   เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
    1)   ภษ.123    ภาษาละติน 1                     2 (2-1-3)   
     LA.123    Latin I 
    2)  ภษ.124    ภาษาละติน 2                     2 (2-1-3)   
     LA.124    Latin II 
   17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
   ตองเรียนรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ จํานวน 85 หนวยกติ   
    รายวิชาวิชาบังคับเรียน จํานวน  73  หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา
ตอไปนี้ 
    1) ทว.124    การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 
                     ปรัชญากับเทววิทยา                     1 (1-0-2)  
     TH.124    Analysis on the Relation  
                     between Philosophy and Theology 
    2) ทว.213    พระวรสารสหทรรศน                     3 (3-0-6)   
     TH.213    Introduction to the Synoptic Gospels 
    3) ทว.214    วรรณกรรมนักบุญยอหน                   2  (2-0-4)   
     TH.214    Johannine Literature 
    4) ทว.221    เทววิทยาเร่ืองคริสตศาสนจักร                    2 (2-0-4)   
     TH.221    Ecclesiology 
    5) ทว.222    เทววิทยาเร่ืองพระคริสตเจา                    3 (3-0-6)   
     TH.222   Christology 
    6) ทว.226    เทววิทยาเร่ืองศีลลางบาปและศีลกําลัง            2 (2-0-4)  
     TH.226    Theology of Baptism and Confirmation 
    7) ทว.231    พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา                    3 (3-0-6)   
     TH.231    Christian Responsibility toward God 
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    8) ทว.261    ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1                    3 (3-0-6)   
     TH.261    The Church History 1 
    9) ทว.262    ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2                    3 (3-0-6)   
     TH.262    The Church History 2 
    10) ทว.268    ปตาจารยวิทยา                     3 (3-0-6)   
     TH.268    Patrology 
    11)    ทว.272    เทววิทยาดานการอภิบาลเบ้ืองตน                   3 (3-0-6)  
     TH.272    Introduction to Pastoral Theology 
    12) ทว.321    เทววิทยาเร่ืองพระตรีเอกภาพ                    3 (3-0-6)   
     TH.321   The Holy Trinity 
    13) ทว.322    เทววิทยาเรื่องมนุษย บาป และพระหรรษทาน    3 (3-0-6)   
     TH.322    Theology of Man, Sin and Grace 
    14) ทว.326    เทววิทยาเร่ืองศีลมหาสนิท และ 
                      พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ                    3 (3-0-6)   
     TH.326  Theology of the Holy Communion and  
                   the Eucharistic Celebration 
    15) ทว.331    พันธกิจชาวคริสตตอบุคคล                   4  (4-0-8)  
     TH.331   Christian Responsibility toward Persons 
    16) ทว.351     กฎหมายคริสตศาสนจักร 1                   2  (2-0-4)  
     TH.351   Canon Law 1 
    17) ทว.352    กฎหมายคริสตศาสนจักร 2                   2   (2-0-4)  
     TH.352    Canon  Law 2 
    18)  ทว.361    ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 3                    3 (3-0-6)         
     TH.361    The Church History 3 
    19) ทว.374    เทววิทยาพนัธกิจ                    2  (2-0-4)  
     TH.374    Missiology 
    20) ทว.382    เทววิทยาเร่ืองจติภาวะ                    2  (2-0-4)   
     TH.382    Spiritual Theology 
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    21)  ทว.383     สัมมนาเร่ืองกฎหมายคริสตศาสนจักร 
                      ท่ีเกีย่วของกับชีวิตคริสตชนเบ้ืองตน            3  (1-4-4)   
     TH. 383    Seminar : Introduction to Canon Law in Christian Life 

    22) ทว.421    เทววิทยาเร่ืองอนนัตกาล                   3  (3-0-6)  
     TH.421    Eschatology 
    23) ทว.422   เทววทิยาเร่ืองพระแมมารีย                   2  (2-0-4)   
     TH.422    Mariology 
    24) ทว.425    เทววิทยาเร่ืองศีลอภัยบาป และศีลเจิมผูปวย   2 (2-0-4)   
     TH.425   Theology of  Penance and Anointing of the Sick 
    25) ทว.426    เทววิทยาเร่ืองศีลบวช และศีลสมรส              2  (2-0-4)   
     TH.426   Theology of Holy Orders and Matrimony 
    26) ทว.427    สัมมนาพระสัจธรรม                    2  (1-2-3)   
     TH.427    Seminar on Dogma 
    27) ทว.442    การประยุกตพิธีกรรมเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น 2 (2-1-3)   
     TH.442    Liturgical Inculturation 
    28) ทว.492    สัมมนาความรูดานเทววิทยา  1                      1 (1-1-1)   
     TH.492    Seminar on Theological Knowledge I 
    29) สท.490   สารนิพนธ                  4  (0-90-90)   
     ST.490    Independent Study  
   รายวิชาเลือกเรียนอยางนอย 12 หนวยกิต เลือกจากรายวชิาตอไปนี ้
    1) ทว.243    ดนตรีศาสนา                    2  (2-1-3)   
     TH.243    Religious Music 
    2) ทว.333    หลักปฏิบัติทางจริยธรรมเบ้ืองตน                  3  (3-0-6)   
     TH. 333  Moral Theory and Practice 
    3) ทว.343    ธรรมเทศนา                     2 (2-3-1)    
     TH.343    Homiletics 
    4)  ทว.362     ประวัติศาสตรเร่ืองจิตภาวะของคริสตชน      2 (2-0-4)   
     TH.362   History of Christian Spirituality 
    5)       ทว.370   เทววิทยาเรื่องชีวิตพระสงฆและนักบวช          2 (2-0-4) 
     TH.370   Theology of Priesthood and Religious Life 
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    6) ทว.377    คริสตศาสนจักรสัมพันธ                   2  (2-1-3)   
     TH.377    Ecumenism  
    7) ทว.415    สัมมนาพระคัมภรีไบเบิล                   2  (1-2-3)   
     TH.415    Seminar on the Bible 
    8) ทว.429    การใหคําปรึกษาดานจิตใจ                   3  (3-2-4)   
     TH.429    Spiritual Counseling 
    9)  ทว.474     สัมมนาเร่ืองการอภิบาลคริสตชนดวยพิธีกรรม 
                     และศีลศักดิ์สิทธ์ิเบ้ืองตน                   3  (3-4-2)   
     TH.474    Seminar :  Introduction to Liturgical and  
                     Sacramental Ministry 
    10) ทว.493    สัมมนาความรูดานเทววิทยา 2                        1 (1-1-1) 
     TH.493    Seminar on Theological Knowledge 2 
   หมวดวิชาเลือกเสรี  6    หนวยกิต  
   ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากรายวิชาเลือกเรียน 
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะท้ังวิชาเอกและวิชาโท  หรือรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน 
ท่ีวิทยาลัยเปดสอนตามความสนใจ  ท้ังนี้ตองไมซํ้ากับรายวิชาท่ีผานการเรียนมาแลว 
   หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ
   นักศึกษาตองผานการฝกปฏิบัติอยางนอย 3 รายวิชา จึงจะถือวาเรียนครบ
หลักสูตรโดยไมนับหนวยกิต 
    1) ฝป.378    การฝกปฏิบัติ 1 : การอภิบาลผูปวยและผูสูงอาย ุ  
     PT.378    Practicum 1 : Pastoral care of the Sick and the Elderly  
    2) ฝป.379    การฝกปฏิบัติ 2 : จิตตารมณแหงความรวมมือของ 
                     พระสงฆและสตรี  
     PT.379    Practicum 2 : Collaboration between Priests and Women  

    3) ฝป.478     การฝกปฏิบัติ 3 : การศึกษาคาทอลิก 
     PT.478    Practicum 3 : Catholic Education 
    4) ฝป.479    การฝกปฏิบัติ 4 : การอภิบาลและเผยแผธรรม 
     PT.479    Practicum 4 : Pastoral and Missionary Activities 
    5) ฝป.480    การฝกปฏิบัติ 5 : ทักษะการใหคําปรึกษา  
     PT.480    Practicum 5 : Spiritual Counseling Skills 
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  17.4  ความหมายของรหัสวิชา 
   รหัสวิชาประกอบดวยสัญลักษณ  5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามดวยตัวเลข 3 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
    
                                                                           
                                                                           ตัวเลขหลักหนวย แทน  ลําดับรายวิชา                          
                             ตัวเลขหลักสิบ แทน แขนงวิชาของกลุมวชิาตางๆ 
                                    ตัวเลขหลักรอย แทน  ช้ันปท่ีควรเรียน   
                                                                            ตัวอักษร 2 ตัว  แทน  กลุมวิชา 
 

   17.4.1 หมูอักษรยอพยัญชนะภาษาไทยหรืออังกฤษ    
       AB  =  มน. หรือ  HU.    หมายถึงกลุมวิชามนุษยศาสตร   
    =  สศ.  หรือ  SO.    หมายถึงกลุมวิชาสังคมศาสตร   
    =  คณ.  หรือ  MA.  หมายถึงกลุมวิชาคณิตศาสตร   
    =  วท.  หรือ   SC.    หมายถึงกลุมวิชาวิทยาศาสตร   
    =  ภษ.  หรือ  LA.    หมายถึงกลุมวิชาภาษา 
     =  ทว.  หรือ  TH.    หมายถึงกลุมวิชาเทววิทยา   
     =  ฝป.  หรือ  PT.    หมายถึงกลุมวิชาฝกปฏิบัติ 
    =  สท.  หรือ ST.    หมายถึงสารนิพนธ 
   17.4.2  ตัวเลขหลักรอย     
     X1  =   1, 2 , 3  หรือ  4  หมายถึงรายวิชาท่ีควรเรียนในแตละชั้นป 
    - รายวิชาท่ีข้ึนตนดวยเลข 1 หรือ 2  คือ ตั้งแตรหัส 100 – 299  เปนวิชา
       พื้นฐาน หรือรายวิชาท่ีตองเรียนกอน ควรจัดใหเรียนในช้ันปท่ี 1      
        หรือ 2 
    -  รายวิชาท่ีข้ึนตนดวยเลข 3 หรือ 4 คือ ตั้งแตรหัส 300 - 489  เปนราย
        วิชาเอกและโท เฉพาะสาขา ควรจัดใหเรียนในช้ันปท่ี 3 หรือ 4 
    - รายวิชาท่ีข้ึนตนดวยเลข 4 ตั้งแตรหัส 490-499 เปนรายวิชาสารนิพนธ 
   17.4.3  ตัวเลขหลักสิบ     
     กลุมวิชามนษุยศาสตร 
    X2  =   0     พื้นฐานมนษุยศาสตร 
          =   1      ศาสนา 

A B X11 X2 X3 
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          =   2      ปรัชญา 
          =   3      ศิลปวิทยา 
     กลุมวิชาสังคมศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานทางสังคมศาสตร 
           =   1 จิตวิทยา 
           =   2  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
           =   3  เศรษฐศาสตร 
           =   4 รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
                                                =   5 การบริหารและการจัดการ 
   กลุมวิชาภาษา 
    X2  =   0 แขนงวิชาพื้นฐานทางภาษา 
           =   1 ภาษาไทย 
            =  2 ภาษาตางประเทศ 
   กลุมวิชาคณิตศาสตร 
    X2  =   1 คณิตศาสตร 
           =   2 สถิติ 
   กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานทางวทิยาศาสตร 
           =   1 ฟสิกข 
           =   2 ชีววิทยา 
           =   3 เคมี 
           =   4 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรประยุกต 
   กลุมวิชาคริสตศาสนศึกษา และศึกษาศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานการศึกษา 
           =   1 หลักการอบรม 
           =   2 หลักการสอนและการแนะแนว 
           =   3 หลักการนิเทศ 
          =   4 การฝกปฏิบัติและการสัมมนา 
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   กลุมวิชาเทววิทยา 
    X2  =   0 พื้นฐานทางจริยธรรมและศาสนา 
          =   1 พระคัมภีร 
         =   2 สัจธรรม 
         =   3 จริยศาสตร 
         =   4 พิธีกรรม 
          =   5 กฎหมายคริสตศาสนา 
          =   6 ประวัติคริสตศาสนา 
          =   7 การอภิบาลคริสตชน 
         =    8 ชีวิตฝายจิต 
   17.4.4  ตัวเลขหลักหนวย     
      เลขหลักหนวยต้ังแต 1 -  9   แสดงลําดับท่ีรายวิชาท่ีควรศึกษากอนหลัง
ในรายวิชาท่ีเกีย่วเนื่องกัน 
  17.5  ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
                      X1 ( X2 – X3 – X4)  
    X1   หมายถึง   จํานวนหนวยกิตรวม 
    X2  หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงบรรยายทฤษฎีตอสัปดาห 
    X3  หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
    X4     หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
  ตัวอยางเชน   รายวิชา  มน.232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง  2 (2-0-4)   หมายถึง  รายวชิาใน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหเรียนในช้ันปท่ี 1  มีจํานวน 2  หนวยกิต   แบงเปน
บรรยายทฤษฎี  2  คาบตอสัปดาห   เวลาศึกษาดวยตนเอง  4  คาบตอสัปดาห และใชเวลาเรียน 
ไมนอยกวา  15  สัปดาหตลอดภาคการศึกษา 
 18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
  สาขาวิชาเทววิทยา ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามแผน 
กลยุทธ 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และ
สาขาวิชา  มีการช้ีแจงทําความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ พรอมกับมีการตรวจและประเมินคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอก ตามกําหนดการและแผนโดยรวมของวิทยาลัย 
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  18.1 การบริหารหลักสูตร 
   มีการบริหารหลักสูตรภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและ
คณะวิชา โดยผานทางคณะกรรมการคณะศาสนศาสตร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ และคณะกรรมการฝายวิชาการ ทําหนาท่ีวางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานในระดับตางๆ  อยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นําสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดาน ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดวยการรวมมือกับศูนยวิจัย
คนควาศาสนาและวัฒนธรรม  ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  สํานักงานบริหารและกิจการ
นักศึกษา  รวมท้ังการสรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและ
ตางประเทศ  โดยเฉพาะในเร่ืองตอไปนี้ 
   18.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สาขาวิชาเทววิทยาจัดการเรียน 
การสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  ทุกรายวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบ  จะตองมีผูรับผิดชอบ
รายวิชาและ/หรือ ผูประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัดตารางเรียนรายวิชา   
อาจารยประจําทุกทานจะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาท่ีตนสอนเสมอ ทุกวิชาจะตองมีการ
จัดทําประมวลการสอนเสนอตอคณะวิชาเพ่ือตรวจพิจารณาเบ้ืองตนและใชเปนแนวทางติดตาม 
ควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารยผูสอน  มีการดําเนินการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทนนักศึกษา (หัวหนา
ช้ันป/ผูประสานงานประจําช้ันป)  มีการเชิญวิทยากรและผูเช่ียวชาญในรายวิชาจากสถาบันตางๆ 
มารวมอภิปราย  มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยการสงนักศึกษาไปสัมผัส
ชีวิตชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ ดวยความรวมมือกับสโมสรและ 
ชมรมตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม   มีการประเมินการเรียนการสอนและ 
การประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา  ตลอดจนมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการสอน
ของอาจารย และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง ทุกภาคการศึกษา  
   18.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน  สาขาวิชาเทววิทยามีระบบการรับและ
คัดเลือกอาจารยตามเกณฑท่ีวิทยาลัยกําหนด  เพื่อกําหนดแนวทาง ติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานตามภารกิจของอาจารยผูสอนอยางจริงจัง  มีการกําหนดภาระงานของอาจารยอยาง
เปนลายลักษณอักษร  มีระบบ และกลไกในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย  รวมทั้งการเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  การจัดต้ังหองปรึกษาการวิจัย   การจัดหาทุนและ
โครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน ท้ังทางดานการศึกษาและทางดานวิชาการ  มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยางสมํ่าเสมอ  และนําผลประเมินมาพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย  รวมท้ังมีระบบและโครงการสงเสริมการผลิตและเผยแพร
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ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการดวยเทคโนโลยีการศึกษาและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
   18.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร  สาขาวิชา
เทววิทยามีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร ตามธรรมชาติ
ของรายวิชา  ท้ังนี้ความสอดคลองของวัตถุประสงคของรายวิชา กับการวัดผลการเรียนรู 
ของนักศึกษา ใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารยกอนเปด 
ภาคเรียน  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบการประชุม
พิจารณาผลการตัดเกรดทั้งในระดับคณะวิชาและฝายวิชาการ  เปนกลไกในการตรวจสอบผล 
การดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา  มีการนําผล 
การประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ภายหลังการประชุมพิจารณาผล 
การตัดเกรด  รวมท้ังมีโครงการการทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
   18.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ   สาขาวิชา 
เทววิทยา ตั้งเปาหมายไววาจะใหมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  เชน เอกสาร
ประกอบการสอน  เอกสารคําสอน  ตํารา หนังสือ  และกําหนดใหอาจารยเขียนบทความหรือ 
มีผลงานสรางสรรคทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรผลงานทางหนาเว็บไซต 
และวารสารทางวิชาการของวิทยาลัย  รวมท้ังการจัดทําและพัฒนาเว็บบล็อคของอาจารยแตละทาน  
ท้ังนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความสนับสนุนและสงเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาการ
ใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา เพื่อกระตุนใหทุกคนชวยกันพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
  18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
   สาขาวิชาเทววิทยา  มีอาคารเ รียนรวมซ่ึงรวมใชกับคณะมนุษยศาสตร   
นอกจากนั้น  ยังไดรับจัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา วัสดุอุปกรณการสอน 
นักศึกษาสามารถใชหอสมุดท่ีมีตํารา  วารสาร  ส่ิงพิมพ  และส่ือโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย เพียงพอ   
มีระบบบริการหองสมุดและแหลงคนควา สามารถสืบคนและแสวงหาความรูจากทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศได  นักศึกษาสามารถใชบริการดานระบบสารสนเทศ จากศูนยสงเสริมและพัฒนา
งานวิชาการ รวมท้ังมีการบริการคอมพิวเตอรและหองสารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษา 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือขายท้ังภายในวิทยาลัย  (Intranet) และเครือขายท่ัวโลก (Internet) คณะฯ 
สนับสนุนโสตทัศนูปกรณ  ใหบริการแกคณาจารยเพื่อการสอน ท้ังเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร 
คอมพิวเตอรโนตบุค เคร่ืองฉายภาพเหมือนจริง  เคร่ืองฉายสไลด  เคร่ืองฉายแผนใส เคร่ืองเลนวีดิ
ทัศน  โทรทัศนสี  มีเคร่ืองปรับอากาศในหองเรียน  เปนตน 
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  18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
   สาขาวิชาเทววิทยา ไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับสํานักงาน
กิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร  เพื่อจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายและอัตลักษณของวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา  
(จิตตาธิการ)  เพื่อชวยในเรื่องการศึกษา   การปฏิบัติศาสนกิจ  การพัฒนาบุคลิกภาพและการ
ศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของวิทยาลัย 
  18.4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
   สาขาวิชาเทววิทยา มีการสํารวจความตองการทางวิชาการ  สถาบันทางศาสนา  
ชุมชน  หรือทองถ่ิน เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจ ผูใชบัณฑิต     
ตามเกณฑท่ีระบุไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย 
 19.  การพัฒนาหลักสูตร 
  ดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา  คณะศาสนศาสตร  สาขาวิชาเทววิทยา ดังนี้ 
  19.1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ 
ทุกภารกิจและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
  19.2  การเรียนการสอน 
   มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ซ่ึงบุคคล  องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  19.3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของวิทยาลัย 
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  19.4  การวิจัย 
   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  งานวิจัยและ 
งานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือ
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
  19.5  การบริการวิชาการแกสังคม 
   มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ 
สาขาวิชาฯ  อาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา  
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา   มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 
ตออาจารยประจํา เกณฑวัดระดับความ พึงพอใจของผูรับบริการ   จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน  
  19.6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมอัตลักษณ  ศิลปะ  และวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิผล 
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  19.7  การบริหารและการจัดการ 
   สาขาวิชาเทววิทยา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มีการพัฒนา
สาขาวิชาสูองคการเรียนรู   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและ 
ธํารงรักษา ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร  
การเรียนการสอน และการวจิัย 
  19.8  การเงินและงบประมาณ 
   มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม  
ตอจํานวนอาจารยประจํา  รายรับของสาขาวิชาฯ ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สาขาวิชา ฯ ตออาจารยประจํา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 
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  19.9   ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
   มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  
   กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงช้ีขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป กําหนด 
การประเมินคร้ังแรก การศึกษา 2556  
   ท้ังนี้  สาขาวิชาเทววิทยา ดําเนินการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยใหนําผล
การประเมินและวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก   
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน/กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา 
   ในกรณีท่ีเห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือประโยชนแกนักศึกษา อาจ
ดําเนินการกอนถึงกําหนดเวลา 5 ป  
2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2551)  ไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือ 
วันท่ี 29 มกราคม  พ.ศ. 2552  (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ชื่อหลักสูตร 
              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
              Bachelor of Arts Program in Christian Studies 
 2.  ชื่อปริญญา 
              ช่ือเต็ม :   ศิลปศาสตรบัณฑิต  ( คริสตศาสนศึกษา ) 
                                     Bachelor of Arts (Christian Studies) 
              ช่ือยอ  :     ศศ.บ. ( คริสตศาสนศึกษา ) 
                                      B.A. (Christian Studies) 
 3.  หนวยงานรับผิดชอบ 
                สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม 
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 4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  4.1  ปรัชญา 
   การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ ระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาคริสตชนใหเปน  
ศาสนบริกรดานการสอนคริสตศาสนธรรม 
  4.2  วัตถุประสงค 
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชนและ 
เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา 
   2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรูใฝเรียน มีความรอบรู คําสอนของคริสตศาสนจักร-
คาทอลิกมีความสามารถในการสอน  และมีประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบการสอนคริสต-
ศาสนธรรม 
   3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกมาปฏิบัติ
และประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคมท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 
   4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 
 5.  กําหนดการเปดสอน 
  ตั้งแตภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา  2552  เปนตนไป 
 6. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
  6.1  สําหรับสามเณรหรือนกับวชนิกายโรมันคาทอลิก 
   6.1.1  สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   6.1.2  ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะท่ีสังกัดอยู 
   6.1.3  มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด 
   6.1.4  มีหลักฐานการสมัครครบถวน  
  6.2  สําหรับบุคคลท่ัวไป 
   6.2.1 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   6.2.1  มีผูรับรองความประพฤติ 
   6.2.3 ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือขัดตอการศึกษา 
  หรือ เปนไปตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
 7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
  รับสมัครและคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก ดงันี้ 
   7.1 ตองมีคุณสมบัติตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 
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   7.2 พิจารณาจากผลการทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ การสอบ
สัมภาษณตามเกณฑท่ีกําหนด  
 8. ระบบการศึกษา 
  วิทยาลัยแสงธรรม จัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่ง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียน 
ในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2  
อีก 1 ภาคการศึกษาก็ได ซ่ึงเปนระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห ท้ังนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของ 
แตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ   ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ยกเวน 
ในกรณีจําเปนและคณะเห็นชอบแลว 
 9. ระยะเวลาการศึกษา 
  ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน  
12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  ท้ังนี้ นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น   
โดยไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักเนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 
หรือลาพักเพื่อรักษาตัวตามคําแนะนําของแพทยหรือเขารับการอบรมตามกฎเกณฑของคณะนักบวช
หรือหนวยงานท่ีตนสังกัด และอธิการบดีเห็นสมควร 
 10. การลงทะเบียนเรียน 
  การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
และไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ 
  การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต  
ในแตละภาคการศึกษาปกติ 
  สําหรับการลงทะเบียนเ รียนในภาคฤดูรอน  ใหลงทะเ บียนเ รียนไดไม เกิน  
9 หนวยกิตหากมีเหตุผลและความจําเปนตองใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ท่ีมีจํานวนหนวยกิต 
แตกตางไปจากเกณฑขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะวิชาโดยตองไมกระทบกระเทือนตอ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตร 
หรือ เปนไปตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป  
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 11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  11.1 การวัดผล 
    วิทยาลัยไดจัดใหมีการวัดผลระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
   11.1.1 นักศึกษาทุกคนจะตองมีเวลาเรียนแตละกระบวนวิชาไมนอยกวา 80% 
ของจํานวนช่ัวโมงเรียนท้ังหมดในกระบวนวิชานั้นๆ จึงจะมีสิทธิเขาสอบในกระบวนวิชานั้นๆ ได 
เวนแตในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนซ่ึงหลีกเล่ียงไมได โดยอธิการบดีจะเปนผูพิจารณาผอนผัน
ใหเปนรายๆ ไป 
   11.1.2 ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนไมถึง  80%   และอธิการบดีไมอนุญาตใหเขาสอบ  
นักศึกษาผูนั้นอาจไดรับผลการเรียนเปน F, I หรือ W แลวแตกรณี และความเหมาะสมท่ีอธิการบดี
เห็นสมควร 
   11.1.3 วิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลกระบวนวิชาตางๆ ท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน ภาคเรียนละไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง เม่ือไดทําการประเมินผลกระบวนวิชาใดเปนคร้ังสุดทายแลว
จะถือวาการเรียนกระบวนวิชานั้นส้ินสุดลง 
  11.2 การประเมินผลการศึกษา 
   การประเมินผลแตละรายวิชาในหมวดวิชาตางๆ ใหประเมินเปนแตมระดับ
คะแนน (Numeric Grades) หรือระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณท่ีไมมีคา
ระดับคะแนน ดังตอไปน้ี 
 

ระดับ แตมระดับคะแนน ความหมาย 
A 4.0 ดีเยีย่ม (Excellent) 

B+ 3.5 ดีมาก (Very Good) 
B 3.0 ดี (Good) 

C+ 2.5 ดีพอใช (Fairly Good) 
C 2.0 พอใช (Fair) 

D+ 1.5 คอนขางออน ( Nearly Poor) 
D 1.0 ออน (Poor) 
F 0 ตก (Failure) 
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สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 

อักษร ความหมาย 

I ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

AU เรียนโดยไมขอรับหนวยกิต (Audit) 

W การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn) 

P ผาน (Pass) 

NP ไมผาน (No Pass) 

CS จากการทดสอบมาตรฐาน(Credits from Standardized Test) 

CE 
การเทียบโอนผลการเรียนจากการสอบท่ีไมใชการทดสอบ

มาตรฐาน (Credits from Examination) 

CT 
การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัด

โดยหนวยงานอ่ืนๆ (Credit from Training) 

CP 
การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน 

(Credits from Portfolio) 
 

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

ปการศึกษา  

ชั้นป 
2552 2553 2554 2555 

ช้ันปท่ี  1 50 50 55 60 
ช้ันปท่ี  2  50 50 55 
ช้ันปท่ี  3   50 50 
ช้ันปท่ี  4    50 
รวม 50 100 155 215 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวา
จะสําเร็จการศึกษา 

    
50 

 

 14. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
  14.1  สถานท่ีเรียน  อาคารเรียน วทิยาลัยแสงธรรม 
  14.2  อุปกรณการสอนตางๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม และท่ีจัดหาเพิ่มเตมิ 
 15. หองสมุด 
  หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารท่ีใชประกอบการเรียนการสอน สวนใหญมีอยูท่ี
หอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม และบริการยืมหนังสือจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอ่ืนๆ 
โดยผานทางหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม 
 16. งบประมาณ 
  วิทยาลัยจัดเกบ็คาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษาในอัตรา ดังนี ้
  16.1  หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย 
  - คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ  800      บาท  
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  - คาลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติวิชาละ  500 บาท 
  - คาทําสารนิพนธ หนวยกิตละ  600 บาท 
  16.2  หมวดคาบํารุงการศึกษา  ประกอบดวย 
  - คาบํารุงหองสมุดภาคเรียนละ  200 บาท 
  - คาบํารุงและพัฒนาการกฬีาภาคเรียนละ  200 บาท 
  - คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ  100 บาท 
  - คาบํารุงสโมสรนักศึกษาและกิจการพเิศษภาคเรียนละ   400 บาท 
  - คาเอกสารการสอบภาคเรียนละ  100 บาท 
  -  คาเอกสารส่ิงพิมพ (ชีทเรียน) ภาคเรียนละ  800 บาท 
  16.3  หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย 
  - คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ  400 บาท 
  - คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาแรกเขา  200 บาท 
  - คาข้ึนทะเบียนบัณฑิต  200 บาท 
  - คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีพักการเรียนปละ     300 บาท 
  16.4 หมวดเบ็ดเตล็ด 
  - คาลงทะเบียนหลังกําหนดวันละ  10 บาท 
  - คาใบแสดงผลการสอบ (Transcript) ฉบับละ  50 บาท 
  - คาใบรับรองอ่ืนๆ ฉบับละ  20 บาท 
  - คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา(รวมคูมือนักศึกษา)       100 บาท 
  - คาขอยายคณะเรียนครั้งละ  200 บาท 
 ประมาณการคาใชจาย    200,000  บาท/คน/หลักสูตร 
 17. หลักสูตร 
  17.1  จํานวนหนวยกิต 
                   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132       หนวยกิต 
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  17.2  โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 132 
    ประกอบดวยหมวดวิชาตอไปนี ้  

17.2.1   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา   14 
ข. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  ไมนอยกวา      6 
ค. กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา  10 

17.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 96 
         ก. วิชาเอก (คริสตศาสนศึกษา)  ไมนอยกวา 58 

 ข. วิชาโท (เทววิทยา)  ไมนอยกวา 38 

17.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 

17.2.4  หมวดวิชาฝกปฏิบตัิ  ไมนอยกวา  3 รายวิชา                  ไมมีหนวยกิต 
 

  17.3 รายวิชาท่ีกําหนดในหลกัสูตร 
   17.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ตองเรียนรายวชิาในหมวดศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา  30 หนวยกิต   ดังนี้ 
            ก. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  14  หนวยกิต   
        วิชาบังคับ 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้  
    1)  มน.  232   หลักเศรษฐกจิพอเพียง       2 (2-0-4)   
     HU. 232    Principle of Sufficiency Economy  
    2) สศ. 100    ระเบียบวิธีศึกษาขั้นอุดมศึกษา     
      SO. 100   Methodology of Higher Education 
                                                    (เปนวิชาบังคับแบบไมนบัหนวยกิต แตตองสอบผาน) 
    3) สศ. 101    ไทยศึกษา         3 (3-0-6)  
     SO.101     Thai Studies  
    4) สศ. 111    จิตวิทยาทัว่ไป   3 (3-0-6) 
     SO. 111    General Psychology 
   รายวิชาเลือก ไมนอยกวา 6  หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
    1) มน.120    ปรัชญาเบ้ืองตน   3 (3-0-6) 
     HU.120    Introduction to Philosophy 
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    2) มน.201    อารยธรรมตะวันตกและตะวนัออก   3 (3-0-6) 
     HU.201    Western and Eastern Civilization 
    3) มน.231    สังคีตวิจักษ   2 (2-0-4) 
     HU.231   Music Appreciation 
    4) สศ.122    มานุษยวิทยาเบ้ืองตน  3 (3-0-6) 
     SO.122    Introduction to Anthropology 
    5)  สศ.341    กฎหมายในชีวิตประจําวนั  3 (3-0-6)  
     So.341    Law in Daily Life  
   ข. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
        รายวิชาบังคับเรียน  3  หนวยกิต  ไดแก 
    1) คณ.121    สถิติพื้นฐานและหลักการวจิัย  3 (3-3-3) 
     MA.121   Basic  Statistics and Research Methodology  
        รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
    1)        คณ.252    บัญชี     3 (3-0-6)  
     MA.252    Accounting 
    2) วท.100    วิทยาศาสตรในชีวติประจําวนั  3 (3-0-6) 
     SC.100    Science in Daily Life 
    3)      วท.101    วิทยาศาสตรชีวภาพ  3 (3-0-6)
     SC.101    Biology Science 
    4)       วท.241    วิทยาศาสตรสุขภาพและส่ิงแวดลอม    3 (3-0-6)
      SC.241    Health and Environment Science 
   ค. กลุมวิชาภาษา   ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 
        รายวิชาบังคับเรียน  8  หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี ้
    1)   ภษ.111    การใชภาษาไทย 1  2 (2-1-3) 
      LA.111    Thai Usage 1  
    2)   ภษ.112    การใชภาษาไทย 2  2 (2-1-3) 
     LA.112    Thai Usage 2 
    3)   ภษ.121    การใชภาษาอังกฤษ 1  2 (2-1-3) 
     LA.121    English Usage 1 
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    4)      ภษ.122    การใชภาษาอังกฤษ 2  2 (2-1-3)
     LA.122  English Usage 2 
       รายวิชาเลือกเรียน  ไมนอยกวา  2  หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
    1)      ภษ.213      การใชภาษาไทย 3  2 (2-1-3)
     LA.213    Thai Usage 3 
    2)   ภษ.223     การใชภาษาอังกฤษ 3  2 (2-1-3)
      LA.223    English Usage 3 
   17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
   ตองเรียนรายวชิาในหมวดเฉพาะ  ไมนอยกวา  96  หนวยกิต 
   ก. วิชาเอก (คริสตศาสนศึกษา)  ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
         รายวิชาวิชาบังคับเรียน   53  หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
    1)  คศ.100    ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม 3 (3-0-6)  
     RE.100    History of Catechesis    
    2) คศ.101    หลักคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 3 (3-0-6)   
     RE.101   Dogmatic Catholic Teaching 
    3)   คศ.113     คริสตจริยศาสตรเบ้ืองตน  2 (2-0-4)
       RE.113     Introduction to Christian Ethics 
    4) คศ.121    การสอนศาสนธรรมเด็ก  3 (3-0-6)
       RE.121    Religious Instruction of Children 
    5) คศ.122    การสอนศาสนธรรมเยาวชน    3 (3-0-6)
     RE.122    Religious Instruction of the Youth 
    6) คศ.123    การสอนศาสนธรรมผูใหญ    3 (3-0-6)  
     RE.123    Religious  Instruction of the Adult 
    7) คศ.124    การสอนศาสนธรรมในครอบครัว    3 (3-0-6) 
     RE.124    Religious Instruction in the Family 
    8) คศ.131    วิชาครู   3 (3-0-6)  
     RE.131    Pedagogy 
    9) คศ.132    ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา    3 (3-2-4)
     RE.132    Education Media and Technology 
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    10)  คศ.201    ศาสนศึกษา          3 (3-0-6)
     RE.201    Religious Studies 
    11) คศ.202    ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร    3 (3-0-6)
     RE.202    The Church History 
    12) คศ. 215    พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 1    2 (2-0-4)
     RE. 215    The Old Testament 1 
    13) คศ.216    พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2  2 (2-0-4)  
     RE.216    The Old Testament 2 
    14) คศ.492     การสังเกตการสอนคริสตศาสนธรรม    3 (4-5-0)
     RE.492    Teaching Catechism Observation 
    15) คศ.493     ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม  3   (0-180-0)
     RE.493    Christian Education Tranning                 
    16) ศษ.221    หลักการสอน   3 (3-0-6)
     ED.221    Methology of Teaching 
    17) ศษ.222    การวัดและประเมินผลการศึกษา  3 (3-0-6)
     ED.222    Assessment and Evaluation in Education 
    18) ศษ.231     การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     2 (2-0-4)
     ED.231    Curriculum Development  
    19)  ศษ.232    การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียน  3 (3-2-4)  
     ED.232    Educational and Classroom Action Research  
                       Methodology 
   รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา  5  หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 
    1) คศ.102     พระบัญญัติ 10 ประการ  3 (3-0-6)   
     RE.102    Ten Commandments 
    2)    คศ.212    จริยศาสตร   3 (3-0-6) 
     RE.212    Ethics 
    3)   คศ.310    การประยุกตพระคัมภีรไบเบิลในชีวิต   3 (3-1-5) 
                                                                   ประจําวนั 
     E.310    Biblical Application to Daily Life   
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    4) คศ. 490    สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 1    1 (1-1-1)
     RE. 490    Seminar on Catechetical Knowledge 1 
    5)    คศ. 491    สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 2    1 (1-1-1)  
     RE. 491    Seminar on Catechetical Knowledge 2  
   ข. วิชาโท (เทววิทยา) ไมนอยกวา   38  หนวยกิต 
         รายวิชาวิชาบังคับเรียน  32  หนวยกิต   ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
    1)      ทว.110    ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู  2 (2-0-4) 
              TH.110    History of Salvation 
    2)      ทว.111    พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน  2 (2-0-4)
             TH.111    Introduction to The Bible 
              3)      ทว.112    เทววิทยาเบื้องตน   2 (2-0-4) 
             TH.112    Introduction to Theology 
      4)      ทว.114    พิธีกรรมเบ้ืองตน               2 (2-0-4)  
                       TH.114    Introduction to Liturgy 
    5)  ทว.171     เทววิทยาเร่ืองจติภาวะ 1  2 (2-0-4)
     TH.171     Spiritual Theology I 
    6) ทว.213    พระวรสารสหทรรศน  3 (3-0-6)  
     TH.213    The Synoptic Gospels 
    7) ทว.214    วรรณกรรมนักบุญยอหน  2 (2-0-4) 
     TH.214    Johannine Literature 
    8) ทว.221    เทววิทยาเร่ืองคริสตศาสนจักร  2 (2-0-4)  
     TH.221    Ecclesiology 
     9) ทว.222    เทววิทยาเร่ืองพระคริสตเจา  3 (3-0-6)  
     TH.222    Christology 
             10) ทว.225    ความรูท่ัวไปเร่ืองศีลศักดิ์สิทธ์ิ  2 (2-0-4) 
              TH.225    Sacraments in General 
    11) ทว.313    กิจการอัครสาวกและบทจดหมายใน  3 (3-0-6) 
                               พันธสัญญาใหม    
     TH.313    Introduction to Acts of the Apostles and Epistles 
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    12) ทว.321    เทววิทยาเร่ืองพระตรีเอกภาพ  3 (3-0-6)
      TH.321    The Holy Trinity 
    13) ทว.326    เทววิทยาเร่ืองศีลมหาสนิทและพิธีมิสซา    3 (3-0-6) 
                                                                   บูชาขอบพระคุณ 
     TH.326    Theology of the Holy Communion and the Eucharist  
                                                                    Celebration 
    14) ทว.422    เทววิทยาเร่ืองพระแมมารีย  2 (2-0-4)
     TH.422    Mariology 
    รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 
    1) ทว.372     เทววิทยาเร่ืองจติภาวะ 2  2 (2-0-4)
     TH.372    Spiritual Theology 2 
    2) ทว.376     เทววิทยาเร่ืองพนัธกิจและการอภิบาล  2 (2-0-4)
     TH.376     Missiology and Pastoral Theology 
     3) ทว.411    หลักศาสนสัมพันธ  2 (2-0-4)
     TH.411    Principles of Interreligious Dialogue 
    4) ทว.428     คําสอนของสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2  2 (2-0-4) 
                       และของสมาพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย 
     TH.428    Teaching of the Second Vatican Council and  
                      of the Federation of Asian Bishops’ Conferences 
    5) ทว.461    คริสตศาสนจักรในประเทศไทย  2 (2-0-4)
     TH.461    The Church in Thailand 
    6) ทว.472    คริสตศาสนากับงานพัฒนา  2 (2-0-4)
        TH.472    Christianity and Development 
   17.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   
               ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากรายวิชาเลือกเรียนใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะทั้งวิชาเอกและวิชาโท  หรือรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนท่ี
วิทยาลัยเปดสอนตามความสนใจ  ท้ังนี้ตองไมซํ้ากับรายวิชาท่ีผานการเรียนมาแลว 
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   17.3.4  หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ 
   ใหเลือกฝกปฏิบัติ 3 รายวิชาใน 4 รายวิชาท่ีเปดสอนดังตอไปนี ้
  1)   ฝป. 171     การฝกปฏิบัติ 1 :  การสอนคริสตศาสนธรรม 
      PT. 171     Practicum 1 : Catechesis 
  2)   ฝป. 231      การฝกปฏิบัติ 2 : การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  
    PT. 231     Practicum 2 : Production and Presentation of Educational 
Multimedia 
  3)   ฝป. 232      การฝกปฏิบัติ 3 : การสรางส่ือการเรียนการสอน 
    PT. 232 Practicum 3 :  Educational Media Production 
  4)   ฝป. 421    การฝกปฏิบัติ 4 : การวิจยัในชั้นเรียน 
   PT. 421 Practicum4 : Classroom Action Research 
  17.4  ความหมายของรหัสวิชา 
   รหัสวิชาประกอบดวยสัญลักษณ  5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามดวยตัวเลข 3 หลัก  มีความหมายดังนี ้
 

    
                                                                           
                                                                  ตัวเลขหลักหนวย แทน  ลําดับรายวชิา                          
                            ตัวเลขหลักสิบ แทน แขนงวิชาของกลุมวชิาตาง ๆ 
                                   ตัวเลขหลักรอย แทน  ช้ันปท่ีควรเรียน   
                                                                          ตัวอักษร 2 ตัว  แทน  กลุมวิชา 
  17.4.1 หมูอักษรยอพยัญชนะภาษาไทยหรืออังกฤษ    
       AB  =  มน. หรือ  HU.    หมายถึงกลุมวิชามนุษยศาสตร   
    =  สศ.  หรือ  SO.    หมายถึงกลุมวิชาสังคมศาสตร   
    =  คณ.  หรือ  MA.  หมายถึงกลุมวิชาคณิตศาสตร   
    =  วท.  หรือ   SC.    หมายถึงกลุมวิชาวิทยาศาสตร   
    =  ภษ.  หรือ  LA.    หมายถึงกลุมวิชาภาษา 
    =  คศ.  หรือ  RE.    หมายถึงกลุมวิชาคริสตศาสนศึกษา   
     =  ศษ.  หรือ  ED.   หมายถึงกลุมวิชาศึกษาศาสตร   
     =  ทว.  หรือ  TH.    หมายถึงกลุมวิชาเทววิทยา   
     =  ฝป.  หรือ  PT.    หมายถึงกลุมวิชาฝกปฏิบัติ 

A B X11 X2 X3 
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   17.4.2  ตัวเลขหลักรอย     
     X1  =   1, 2 , 3  หรือ  4  หมายถึงรายวิชาท่ีควรเรียนในแตละชั้นป 
    - รายวิชาท่ีข้ึนตนดวยเลข 1 หรือ 2  คือ ตั้งแตรหัส 100 – 299  เปนวิชา
พื้นฐาน  หรือรายวิชาท่ีตองเรียนกอน ควรจัดใหเรียนในช้ันปท่ี 1 หรือ 2 
    -  รายวิชาท่ีข้ึนตนดวยเลข 3 หรือ 4 คือ ตั้งแตรหัส 300 - 489  เปนราย
วิชาเอกและโท เฉพาะสาขา ควรจัดใหเรียนในช้ันปท่ี 3 หรือ 4 
    - รายวิชาท่ีข้ึนตนดวยเลข 4 ตั้งแตรหัส 490-499 เปนรายวิชาสารนิพนธ  
   17.4.3  ตัวเลขหลักสิบ     
     กลุมวิชามนษุยศาสตร 
    X2  =   0     พื้นฐานมนษุยศาสตร 
          =   1      ศาสนา 
          =   2      ปรัชญา 
          =   3      ศิลปวิทยา 
     กลุมวิชาสังคมศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานทางสังคมศาสตร 
           =   1 จิตวิทยา 
           =   2  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
           =   3  เศรษฐศาสตร 
           =   4 รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
                                                =   5 การบริหารและการจัดการ 
   กลุมวิชาภาษา 
    X2  =   0 แขนงวิชาพื้นฐานทางภาษา 
           =   1 ภาษาไทย 
            =  2 ภาษาตางประเทศ 
   กลุมวิชาคณิตศาสตร 
    X2  =   1 คณิตศาสตร 
           =   2 สถิติ 
   กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานทางวทิยาศาสตร 
           =   1 ฟสิกข 
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           =   2 ชีววิทยา 
           =   3 เคมี 
           =   4 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรประยุกต 
   กลุมวิชาคริสตศาสนศึกษา และศึกษาศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานการศึกษา 
           =   1 หลักการอบรม 
           =   2 หลักการสอนและการแนะแนว 
           =   3 หลักการนิเทศ 
          =   4 การฝกปฏิบัติและการสัมมนา 
   กลุมวิชาเทววิทยา 
    X2  =   0 พื้นฐานทางจริยธรรมและศาสนา 
          =   1 พระคัมภีร 
         =   2 สัจธรรม 
         =   3 จริยศาสตร 
         =   4 พิธีกรรม 
          =   5 กฎหมายคริสตศาสนา 
          =   6 ประวัติคริสตศาสนา 
          =   7 การอภิบาลคริสตชน 
         =    8 ชีวิตฝายจิต 
   17.4.4  ตัวเลขหลักหนวย     
     เลขหลักหนวยต้ังแต 1 -  9   แสดงลําดับท่ีรายวิชาท่ีควรศึกษากอนหลังใน
รายวิชาท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน 
  17.5  ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
                      X1 ( X2 – X3 – X4)  
    X1   หมายถึง   จํานวนหนวยกิตรวม 
    X2  หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงบรรยายทฤษฎีตอสัปดาห 
    X3  หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
    X4     หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
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  ตัวอยางเชน   รายวิชา  ศษ.222   การวัดและประเมินผลการศึกษา  3 (3-0-6)   หมายถึง  
รายวิชาในกลุมวิชาศึกษาศาสตร  แขนงวิชาการสอนและการแนะแนว  จัดใหเรียนในช้ันปท่ี 2  
ลําดับท่ี  2  มีจํานวน 3  หนวยกิต   แบงเปนบรรยายทฤษฎี  3  คาบตอสัปดาห เวลาศึกษาดวยตนเอง  
6  คาบตอสัปดาห และใชเวลาเรียนไมนอยกวา  15  สัปดาหตลอดภาคการศึกษา 
            18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร  
ตามแผนกลยุทธ 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
และสาขาวิชา มีการช้ีแจงทําความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของพรอมกับมีการตรวจและประเมินคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอก ตามกําหนดการและแผนโดยรวมของวิทยาลัย 
  18.1 การบริหารหลักสูตร 
   มีการบริหารหลักสูตรภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและ
คณะวิชา โดยผานทางคณะกรรมการคณะศาสนศาสตร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ และคณะกรรมการฝายวิชาการ ทําหนาท่ีวางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานในระดับตางๆ  อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นําสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดาน ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดวยการรวมมือกับ 
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  สํานักงานบริหารและ
กิจการนักศึกษา รวมท้ังการสรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน
และตางประเทศ  โดยเฉพาะในเร่ืองตอไปนี้ 
   18.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  ทุกรายวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบ  จะตองมี
ผูรับผิดชอบรายวิชาและ/หรือ ผูประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัดตาราง
เรียนรายวิชา  อาจารยประจําทุกทานจะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาท่ีตนสอนเสมอ  
ทุกวิชาจะตองมีการจัดทําประมวลการสอนเสนอตอคณะวิชาเพ่ือตรวจพิจารณาเบ้ืองตนและใชเปน
แนวทางติดตาม  ควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารยผูสอน  มีการดําเนินการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทน
นักศึกษา (หัวหนาช้ันป/ผูประสานงานประจําช้ันป)  มีการเชิญวิทยากรและผูเช่ียวชาญในรายวิชา
จากสถาบันตางๆ มารวมอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยการสง
นักศึกษาไปสัมผัสชีวิตชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ ดวยความรวมมือกับ
สโมสรและชมรมตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม   มีการประเมินการเรียนการสอน
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และการประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา  ตลอดจนมีการนําผลประเมินมาปรับปรุง 
การสอนของอาจารย และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง ทุกภาคการศึกษา  
   18.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา มีระบบการรับ
และคัดเลือกอาจารยตามเกณฑท่ีวิทยาลัยกําหนด  เพื่อกําหนดแนวทาง ติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานตามภารกิจของอาจารยผูสอนอยางจริงจัง  มีการกําหนดภาระงานของอาจารย 
อยางเปนลายลักษณอักษร  มีระบบ และกลไกในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาอาจารย  รวมท้ัง 
การเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  การจัดต้ังหองปรึกษาการวิจัย   การจัดหา
ทุนและโครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน ท้ังทางดานการศึกษาและทางดานวิชาการ   
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยางสมํ่าเสมอ  และนําผลประเมิน
มาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย  รวมท้ังมีระบบและโครงการสงเสริมการผลิตและ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ งานวิจัย  การบริการวิชาการดวยเทคโนโลยีการศึกษาและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
   18.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร  สาขาวิชาค
ริสตศาสนศึกษามีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร  
ตามธรรมชาติของรายวิชา  ท้ังนี้ความสอดคลองของวัตถุประสงคของรายวิชา กับการวัดผล 
การเรียนรูของนักศึกษา ใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในท่ีประชุมคณาจารย
กอนเปดภาคเรียน  เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบ 
การประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด ท้ังในระดับคณะวิชาและฝายวิชาการ เปนกลไกในการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา มีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ภายหลังการประชุมพิจารณาผล 
การตัดเกรด  รวมท้ังมีโครงการการทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
   18.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ   สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา  ตั้งเปาหมายไววาจะใหมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  เชน 
เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน  ตํารา หนังสือ  และกําหนดใหอาจารยเขียนบทความ
หรือมีผลงานสรางสรรคทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรผลงานทางหนา
เว็บไซต และวารสารทางวิชาการของวิทยาลัย  รวมท้ังการจัดทําและพัฒนาเว็บบล็อคของอาจารย
แตละทาน  ท้ังนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความสนับสนุนและสงเสริมความเจริญกาวหนา 
ทางวิชาการใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา เพื่อกระตุนใหทุกคนชวยกันพัฒนาคุณภาพ 
งานวิชาการ 
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  18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
   สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศาสตร มีอาคารเรียนรวมซ่ึงรวมใชกับ
คณะมนุษยศาสตร  นอกจากนั้นยังไดรับจัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา 
วัสดุ อุปกรณการสอน  นัก ศึกษาสามารถใชหอสมุด ท่ี มีตํ า ร า  วารสาร  ส่ิ งพิมพ  และ 
ส่ือโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัยเพียงพอ   มีระบบบริการหองสมุดและแหลงคนควา สามารถสืบคน
และแสวงหาความรูจากท้ังภายในและภายนอกประเทศได  นักศึกษาสามารถใชบริการดานระบบ
สารสนเทศ  จากศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ รวมท้ังมีการบริการคอมพิวเตอรและหอง
สารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษาที่สามารถเช่ือมโยงเครือขายทั้งภายในวิทยาลัย  (Intranet) 
และเครือขายท่ัวโลก (Internet) คณะฯ สนับสนุนโสตทัศนูปกรณ ใหบริการแกคณาจารย 
เพื่อการสอน ท้ังเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรโนตบุค เคร่ืองฉายภาพเหมือนจริง   
เคร่ืองฉายสไลด  เคร่ืองฉายแผนใส เคร่ืองเลนวีดิทัศน  โทรทัศนสี  มีเคร่ืองปรับอากาศในหองเรียน  
เปนตน 
  18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
   สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับ
สํานักงานกิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร  เพ่ือจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายและอัตลักษณของวิทยาลัย รวมท้ังมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
(จิตตาธิการ)  เพื่อชวยในเร่ืองการศึกษา   การปฏิบัติศาสนกิจ   การพัฒนาบุคลิกภาพและ 
การศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของวิทยาลัย 
  18.4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
   สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา มีการสํารวจความตองการทางวิชาการ  สถาบันทาง
ศาสนา  ชุมชน  หรือทองถ่ิน เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจ 
ผูใชบัณฑิต ตามเกณฑท่ีระบุไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย 
 19.  การพัฒนาหลักสูตร 
  ดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา  คณะศาสนศาสตร  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  ดังนี้ 
  19.1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  
แผนดําเนินงาน  และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ 
ทุกภารกิจและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
 



 - 72 - 

  19.2  การเรียนการสอน 
   มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ซ่ึงบุคคล  องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยา บรรณวิชาชีพของ
คณาจารย  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  19.3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของวิทยาลัย 
  19.4  การวิจัย 
   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจั ยและ 
งานสรางสรรค  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  เงินสนับสนุน
งานวิจัย  และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  งานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือ
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
  19.5  การบริการวิชาการแกสังคม 
   มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ 
สาขาวิชาฯ  อาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา  
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา   มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 
ตออาจารยประจํา  มีเกณฑวัดระดับความ  พึงพอใจของผูรับบริการ  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน  
  19.6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมอัตลักษณ  ศิลปะ  และวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิผล 
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 
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  19.7  การบริหารและการจัดการ 
   สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   
มีการพัฒนาสาขาวิชาสูองคการเรียนรู   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา
และธํารงรักษา ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร  
การเรียนการสอน และการวิจัย 
  19.8  การเงินและงบประมาณ 
   มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม  
ตอจํานวนอาจารยประจํา  รายรับของสาขาวิชาฯ ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สาขาวิชา ฯ ตออาจารยประจํา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 
  19.9   ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
   มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  
   กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงช้ีขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป  กําหนด 
การประเมินคร้ังแรก ปการศึกษา  2556  
   ท้ังนี้  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ดําเนินการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป  
โดยใหนําผลการประเมินและวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอก มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน/กระบวนการผลิตบัณฑิต  
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา 
   ในกรณี ท่ี เห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชนแกนัก ศึกษา  
อาจดําเนินการกอนถึงกําหนดเวลา 5 ป  
2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร 
วิทยาลัยแสงธรรม ไดรับการอนุมัติและรับรองวิทยฐานะจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในคราว
ประชุม คร้ังท่ี 2/2552 เ ม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  (สภาวิทยาลัยแสงธรรม , 2552)  
มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ชื่อหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
  Master of Arts in Moral Theology 
 2. ชื่อปริญญา 
  ช่ือเต็มภาษาไทย     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) 
  ช่ือยอภาษาไทย    ศศ.ม. (เทววทิยาจริยธรรม) 
  ช่ือเต็มภาษาองักฤษ Master of Arts  (Moral Theology) 
  ช่ือยอภาษาอังกฤษ   M.A. (Moral Theology) 
 3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  สํานักงานบัณฑิตศึกษา  คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
 4. เหตุผลในการเปดหลักสูตร 
  เนื่องดวยวิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการเปดหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยา ตั้งแต พ.ศ.2519   ไดรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใน พ.ศ. 2522   มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง  คร้ังลาสุดใน  
พ.ศ. 2547  เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานคริสตศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเช่ือคริสตชน 
การบําเพ็ญศาสนกิจ    การอภิบาลและการเผยแผคริสตศาสนธรรม 
  สาขาวิชาเทววิทยา  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง  
เพื่อความเหมาะสมกับบริบทสังคมปจจุบัน  มีบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุกๆ ดาน  มีความรูคู
คุณธรรม  ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
(แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545)   รวมท้ังดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาและพัฒนา 
ใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน  พันธกิจ และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม ท่ีเนนการผลิตบัณฑิต 
เพื่อรับใชสังคม  เปนผูนําและแบบอยางการดําเนินชีวิตตามแนวทางเทววิทยาดานจริยธรรม 
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  รวมทั้งขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจ งานวิจัย  การจัดสัมมนานักศึกษา 
บัณฑิต  ผูใชบัณฑิต  คณาจารย  ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญมาใหขอเสนอแนะตอหลักสูตร
ดังกลาว  จึงเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวใหมีการศึกษาในระดับ 
สูง ข้ึนไป  กลาวคือ  ในระดับมหาบัณฑิต  เพื่อ เปนการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา  ให มี 
ความเหมาะสมกับสังคมไทย อันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา   
เปนผูเช่ียวชาญ และผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และสามารถบูรณา
การกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา 
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 5. ปรัชญา/วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  5.1 ปรัชญา 
  การศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม คือ ระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนํา
คริสตศาสนา ดานจริยธรรม 
  5.2 วัตถุประสงค 
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ใหเปนผูนําและแบบอยางในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง 
เทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูเช่ียวชาญ ผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรม ตามแนวทาง
คริสต-ศาสนจักรคาทอลิก ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา 
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการเสริมสรางความกาวหนาทางเทววิทยา
จริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก สามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ินและศาสตรอ่ืนๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม มีจิตอาสาในการเสริมสรางสันติสุขในชุมชน ดวยการ
เสวนา  และศาสนสัมพันธ 
 6. กําหนดการเปดสอน 
  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป 
 7. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
  7.1 คุณวุฒ ิ
   7.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา 
เทววิทยา หรือสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํา
กวา 2.75 และผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาตอไปนี้ 
 

ทว.213 พระวรสารสหทรรศน ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน 
ทว.321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา 
ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร 
ทว.226 เทววิทยาเรื่องศีลลางบาปและศีลกําลัง ทว.425 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาปและศีลเจิมผูปวย 
ทว.326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาฯ ทว.426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ ทว.231 พันธกจิชาวคริสตตอพระเจา 
ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1 ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2 
ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1 ทว.352  กฎหมายคริสตศาสนจักร 2 
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ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญา  
             กับเทววิทยา 

ทว. 322 เทววิทยาเรื่องมนุษย บาปและ 
              พระหรรษทาน 

ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภบิาลผูปวยและ  
             ผูสูงอายุ    

  

 

   หรือรายวิชาท่ีทําการเรียนการสอนในช้ันปท่ี 2 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววทิยา  วิทยาลัยแสงธรรม   
   หากยังไมเคยศึกษาในรายวชิาดังกลาวมากอน ตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการ
เรียนอยางนอยเปน C   
   หรือ 
   7.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา
ปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม   ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.75   และผานหรือสอบผาน
การศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาในขอ 7.1.1  
   นอกจากน้ัน ตองผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา 
และมีผลการเรียนอยางนอยเปน C+ ในรายวิชาตอไปนี ้
 

ปร.212 จริยศาสตร ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง 
ปร.311 อภิปรัชญา ทว.112 เทววิทยาเบ้ืองตน 
ทว.220 วิวรณวิทยา ทว.225 ความรูท่ัวไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน 
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล 
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี 
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายใน
พันธสัญญาใหม     

ทว.381 เทววิทยาเรื่องจติภาวะเบ้ืองตน 

 

   หรือ 

   7.1.3  เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบัน 
อุดมศึกษาซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองแลว ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม
ต่ํากวา 2.75 จากระดับคะแนนส่ี    และผานหรือสอบผานการศึกษารายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา
ตางๆ ในขอ 7.1.1  และ 7.1.2 
   7.1.4 หรือคุณวุฒิอ่ืนๆ ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   7.1.5 หรือประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
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  7.2  คุณสมบัต ิ
   7.2.1  สําหรับสามเณรหรือนักบวชคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก 
    ก)  มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในขอ 7.1 
    ข)  ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะท่ีสังกัดอยู 
    ค)  มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด 
    ง)  มีหลักฐานการสมัครครบถวน  
   7.2.2  สําหรับบุคคลท่ัวไป 
    ก)  มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในขอ 7.1 
    ข)  มีผูรับรองความประพฤติ 
    ค)  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือขัดตอการศึกษา 
    หรือตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
 8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
  รับสมัครและคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก ดงันี้ 
   8.1 ตองมีคุณสมบัติตามท่ีวิทยาลัยกําหนด  และ 
   8.2 พิจารณาจากผลการประเมินศักยภาพในการสอบขอเขียน ประกอบดวย 
    8.2.1 การทดสอบความรูในสาขาวิชาเทววทิยา 
    8.2.2  การทดสอบความรูวชิาภาษาอังกฤษ 
   และ 
   8.3  การสอบสัมภาษณ 
  หรือตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
 9. ระบบการศึกษา 
  ระบบทวิภาค แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนในแตละภาค
การศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
  อาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาท่ี 2 อีก 1 ภาคการศึกษา เปนระยะเวลาเรียนไม
นอยกวา 8 สัปดาห ท้ังนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ในกรณี
จําเปนและวิทยาลัยเห็นชอบแลว 
 10. ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา  
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 11. การลงทะเบียนเรียน 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน
ไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคฤดูรอน ท้ังนี้ ไมรวม 
หนวยกิตของวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ หรือการลงทะเบียนเรียน เพื่อเปนการเพ่ิมพูน
ความรู  การลงทะเบียนวิชาเรียนมากกวาท่ีกําหนด จะกระทําได ในกรณีท่ีไดรับอนุญาตจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  12.1 การวัดผล 
   12.1.1 วิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไวไม
นอยกวา 1 คร้ัง 
   12.1.2  การวัดผลและประเมินผลของแตละรายวิชาใชอักษรระดับคะแนน 
(Letter Grade) เวนแตรายวิชาท่ีกําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U 
   12.1.3  อักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา 
กําหนดดังนี้ 

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

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

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

   12.1.5 นักศึกษาตองไดอักษรระดับคะแนนไมต่ํากวา C+ สําหรับรายวิชาบังคับ 
และ/หรือรายวิชาเลือก หากตํ่ากวาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม 
   12.1.6 รายวิชาใดท่ีเคยไดอักษรระดับคะแนน B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซํ้าอีกไมได 
   12.1.7 อักษร I แสดงวา นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้น
สําเร็จสมบูรณได  โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยในกรณีท่ีไดอักษร I  จะตองแกไขอักษร  I  
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 
   12.1.8 อักษร S แสดงวา ผลการศึกษาหรือการสอบเปนท่ีพอใจ อักษร U แสดง
วาผลการศึกษาหรือการสอบยังไมเปนท่ีพอใจ ใชสําหรับรายวิชาท่ีกําหนดใหมีการประเมินแบบ 
ไมคิดคาระดับคะแนน ในกรณีท่ีไดอักษร U จะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซํ้า 
   12.1.9 รายวิชาท่ีนักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+  เทานั้น จึงจะนบั  
หนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   12.1.10 การประเมินผลวิทยานิพนธ  และการคนควาอิสระ ใชอักษรระดับ
คะแนน S หรือ U หากสอบไมผานในคร้ังแรกจะตองสอบใหม 
   12.1.11 วิทยาลัยจะคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากหนวยกิตและคา
อักษรระดับคะแนนของรายวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  
   12.1.12  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจะนําเอาผลคูณของจํานวน
หนวยกิตกับคาอักษรระดับคะแนนทุกรายวิชาตามขอ 12.1.4 มารวมกันแลวหารดวยผลบวก 
ของหนวยกิตของรายวิชาท้ังหมด ในการหาร กําหนดใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง 
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  12.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
   ตองศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดตามโครงสรางหลักสูตรโดยจะตอง
ไดรับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา   
   12.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)  ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
วิทยานิพนธ ปากเปลาข้ันสุดทาย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซ่ึงไดรับการแตงต้ังไมนอย
กวา  3 คน ใหความเห็นชอบเปนอักษร S  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพ
ทางวิชาการ ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิตรวจทาน หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) จึงจะมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา 
   12.2.2 นักศึกษาแผน ข. ตองเสนอการคนควาอิสระ (Individual Study) และ
สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและสอบปากเปลา
ข้ันสุดทาย  โดยคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งไมนอยกวา  3 คน  
ใหความเห็นชอบเปนอักษร S  จึงจะมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา 
  12.3 การอนุมัติปริญญา 
   คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับอนุมัติจากสภาวิทยาลัยใหสําเร็จการศึกษาและ 
รับปริญญาบัตร มีดังนี้ 
   12.3.1 คุณสมบัติท่ัวไปไดแก 
    1) ไมคางชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนๆ กับวิทยาลัย 
    2) ไมมีหนี้สินอ่ืนใดกับวิทยาลัย 
    3) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินยั 
    4)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีวทิยาลัยกําหนด กอนเขาศึกษา 
   12.3.2 คุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษา ไดแก  
    1) สอบผานทุกรายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร 
    2) ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.00  
    3) มีระยะเวลาการศึกษาไมมากกวาระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดตาม
จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนด 
 13. อาจารยผูสอน/ประจําหลักสูตร 
  อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  
มีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
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ในหลักสูตร (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) ซ่ึงประจําตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร
และมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 5 คน   
  13.1 อาจารยผูสอน/ประจําหลักสูตร 
   1) บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย 
   2) บาทหลวง ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา 
   3) บาทหลวง  ผศ.ดร.ไพยง  มนิราช 
   4) มุขนายก ดร.ลือชัย  ธาตุวิสัย 
   5) บาทหลวง ดร. สุรชัย  ชุมศรีพันธุ 
  13.2 รายนามผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   1) บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย 
   2) บาทหลวง ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา 
   3) บาทหลวง  ผศ.ดร.ไพยง  มนิราช 
  13.3 รายนามอาจารยพิเศษ 
   1) บาทหลวง ดร. วิชา  หิรัญญการ 
   2) บาทหลวง ดร. บรรจง  สันติสุขนิรันดร 
   3) บาทหลวง ดร. ฟรังซิส  ไกส 
   4) บาทหลวง ดร. อํานวย  ยุนประยงค 
   5) บาทหลวงวรัิช  นารินรักษ 
   6) บาทหลวงวสันต  พิรุฬหวงศ 
   7) บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล 
   8) บาทหลวง  ผศ.ทัศไนย  คมกฤส 
   9) บาทหลวงสมเกียรติ  ตรีนิกร 
   10) บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร 
   11) บาทหลวงเจริญ  วองประชานุกูล 
   12) บาทหลวงเบรตุชอ  เคลาดิโอ 
   13) บาทหลวงประเสริฐ  โลหะวิริยศิริ 
   14) นายทวีศักดิ์  เดชาเลิศ 

  และอาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมท่ีเปน
ผูสอนรายวิชาท่ีมีอยูในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม    
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 อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ี คณะศาสนศาสตร
เสนอใหวิทยาลัยแสงธรรมแตงต้ัง 

 14. จํานวนนักศึกษา 
  จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้ 
 

ปการศึกษา  
ชั้นป 2553 2554 2555 2556 

ช้ันปท่ี  1 25 25 25 25 

ช้ันปท่ี  2  25 25 25 

รวม 25 50 50 50 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา    25 
 

 15. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
  15.1 สถานท่ีเรียน  อาคารเรียน วทิยาลัยแสงธรรม 
  15.2 อุปกรณการสอนตางๆ  ของวิทยาลัยแสงธรรม และท่ีจัดหาเพิ่มเตมิ 
 16. หองสมุด 
  หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารท่ีใชประกอบการเรียนการสอน สวนใหญมีอยูท่ี
หอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม และบริการยืมหนังสือจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอ่ืนๆ 
โดยผานทางหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม 
 17. งบประมาณ 
  วิทยาลัยแสงธรรมจัดเก็บคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ จากบัณฑิตใน
อัตราดังนี้ 
  17.1 หมวดคาเลาเรียน  ประกอบดวย 

 คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ  1,200 บาท 
 คาทําวิทยานพินธและการคนควาอิสระหนวยกิตละ 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 
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  17.3 หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย 
 คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกติละ 1,200 บาท 
 คาข้ึนทะเบียนแรกเขา    500 บาท 
 คาข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต   500 บาท 
 คารักษาสถานภาพบัณฑิตในกรณีพักการศึกษา 500 บาท 

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

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

หมวดวิชา แผน ก  
แบบ ก (2) 

แผน ข 

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

 

  18.3 รายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
   รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ  โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตามท่ีกําหนดไว 
ประกอบดวยหมวดวิชา และรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
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   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  จริยธรรมเร่ืองชีวิต และความตาย      3 (3-0-9)  
 TH. 502 Moral  Perspectives of Life and Death 

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

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

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

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

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

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

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

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

3) ทว. 508 เทววทิยาดานการอภิบาล      3 (3-0-6) 
TH. 508  Pastoral Theology 
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4) ทว. 509 คําสอนของคริสตศาสนจักร เทววทิยา   3 (3-0-6) 
             และการไตรตรองดานงานอภิบาล    
TH. 509 Catechism, Theology and Pastoral Evaluation 

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

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

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

8) ทว. 513  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  การวิเคราะหพนัธสัญญาใหม 2            3 (3-0-6) 
TH. 516   New Testament Exegesis II 

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

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

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

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

16) ทว. 604   ศีลเจิมคนไข        3 (3-0-6) 
TH. 604  The Sacrament of Anointing of the Sick 
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17) ทว. 605  ศีลอภัยบาป       3 (3-0-6) 
TH. 605 The Sacrament of Penance 

18) ทว. 606 มาตรการทางจริยธรรมเพ่ือวัดคุณคาของ 
              พฤติกรรมผิดปกติทางจิต      3 (3-0-6) 
TH. 606 Moral Standard of  Psychological Pathology Values 
 Assessment 

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

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

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

22) ทว. 610   สัมมนามิติดานจติวิทยาของการให 
                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 
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  การทําวิทยานิพนธ 
 1) นักศึกษาจะเสนอช่ือเร่ืองและเคาโครงวิทยานิพนธไดเม่ือไดสอบผาน

หรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
นอยกวา 3.00 และมีอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธซ่ึงไดรับการแตงต้ัง
แลว 

  2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธได หลังจากท่ีอนุมัติเคาโครง
วิทยานิพนธ 

  3) การสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาเพื่อทดสอบความรู ความ
เขาใจ ความแจมแจงในการวิจัยของนักศึกษาโดยนักศึกษาเสนอวิทยานิพนธและบทคัดยอท่ีไดรับ 
ความเห็นชอบข้ันสุดทายจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอคณะเพื่อ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา 3 คน 

 4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะเปนผูกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ 
ท้ังนี้ ตองอยูภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

  5) การสอบวิทยานิพนธจะถือวา ผาน ไดตอเม่ือคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธใหความเห็นชอบเปนตัวอักษร S  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพทางวิชาการ ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจทาน หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) จึงจะมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา   

 6) ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุดพรอมท้ัง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา 
   18.3.4 หมวดการคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข) 

   กอ. 791 การคนควาอิสระ    6  หนวยกิต 
                         IS. 791  Individual Study 

การคนควาอิสระ 
 1)  นักศึกษาจะเสนอช่ือเร่ืองและเคาโครงการคนควาอิสระได เม่ือไดสอบ

ผานหรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
ไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ซ่ึงไดรับการ
แตงต้ังแลว 
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 2) ใหนักศึกษาเสนอการคนควาอิสระและบทคัดยอท่ีไดรับความเห็นชอบ   
ข้ันสุดทายจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระตอคณะฯเพื่อแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน 

 3) คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ จะเปนผูกําหนดวันสอบการ
คนควาอิสระ ท้ังนี้ ตองอยูภายในระยะเวลาที่คณะฯ กําหนด 

 4) การสอนการคนควาอิสระ จะถือวา ผาน  ไดตอเม่ือคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ ใหความเห็นชอบเปนอักษร S   

 5) ใหนักศึกษาสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุด พรอมท้ัง                
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา 
 18.4  ความหมายของรหัสประจําวิชา 
  รหัสรายวิชาประกอบดวยหมูอักษร 5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามดวย
ตัวเลข 3 หลัก ซ่ึงอาศัยหลักเกณฑดังนี้ 
  18.4.1 หมูอักษรยอพยัญชนะ หมายถึงหมวดวิชาดังนี้ 

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

  18.4.2 หมูตัวเลข  อธิบายไดดังนี้ 
   1)  รหัส 500 - 599  เปนวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาท่ีตองเรียนกอน เพื่อปูพื้นฐาน 
อยางกวางๆ ซ่ึงควรไดรับการศึกษากอนในปแรกของการศึกษา 
   2)  รหัส 600 - 699  เปนรายวิชาเอก หรือ รายวิชาประยุกต หรือรายวิชาเฉพาะ
สาขา นักศึกษาตองมีพื้นความรูทฤษฎีทางสาขาน้ันๆ มากอน ซ่ึงเหมาะท่ีจะรับการศึกษาในปท่ีสอง
ของการศึกษา 
   3)  รหัส 700 - 799  เปนรายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  รายวิชา
สัมมนา เพื่อทดสอบความพรอมของนักศึกษากอนสําเร็จเปนมหาบัณฑิต 
  18.4.3  ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
   เลขตัวท่ี 1 หมายถึง    จํานวนหนวยกิตรวม 
   เลขตัวท่ี 2 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีตอสัปดาห 
   เลขตัวท่ี 3 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
   เลขตัวท่ี 4 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
 



 - 89 - 

19. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 สํานักงานบัณฑิตศึกษา  คณะศาสนศาสตร ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ตามแผนกลยุทธ 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของวิทยาลัย และคณะวิชา/สาขาวิชา  มีการช้ีแจงทําความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ พรอมกับ 
มีการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ตามกําหนดการและแผนโดยรวม
ของวิทยาลัย 
 19.1 การบริหารหลักสูตร 
 มีการบริหารหลักสูตรภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและคณะวิชา 
โดยผานทางคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการคณะศาสนศาสตร คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ และคณะกรรมการฝายวิชาการ ทําหนาท่ีวางแผน กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานในระดับตางๆ  อยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นําสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดาน ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดวยการ
รวมมือกับศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  สํานักงาน
บริหารและกิจการนักศึกษา รวมท้ังการสรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและตางประเทศ  โดยเฉพาะในเร่ืองตอไปนี้ 
  19.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สํานักงานบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการ
สอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  ทุกรายวิชาท่ีสํานักงานฯ รับผิดชอบ  จะตองมีผูรับผิดชอบ
รายวิชาและ/หรือ ผูประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัดตารางเรียนรายวิชา   
อาจารยประจําทุกทานจะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาท่ีตนสอนเสมอ ทุกวิชาจะตองมีการ
จัดทําประมวลการสอนเสนอตอคณะวิชาเพ่ือตรวจพิจารณาเบ้ืองตนและใชเปนแนวทางติดตาม 
ควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารยผูสอน  มีการดําเนินการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทนนักศึกษา (หัวหนา
ช้ันป/ผูประสานงานประจําช้ันป)  มีการเชิญวิทยากรและผูเช่ียวชาญในรายวิชาจากสถาบันตางๆ 
มารวมอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยการสงนักศึกษาไปสัมผัสชีวติ
ชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ ดวยความรวมมือกับกิจการสโมสรนักศึกษา
และชมรมตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม   มีการประเมินการเรียนการสอนและการ
ประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา  ตลอดจนมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการสอนของ
อาจารย และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง ทุกภาคการศึกษา  
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  19.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน  สํานักงานบัณฑิตศึกษามีระบบการรับและ
คัดเลือกอาจารยตามเกณฑท่ีวิทยาลัยกําหนด  เพื่อกําหนดแนวทาง ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของอาจารยผูสอนอยางจริงจัง  มีการกําหนดภาระงานของอาจารยอยางเปน
ลายลักษณอักษร  มีระบบ และกลไกในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย  รวมท้ังการเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  การจัดต้ังคลีนิควิจัย   การจัดหาทุนและโครงการ
พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน ท้ังทางดานการศึกษาและทางดานวิชาการ  มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยางสมํ่าเสมอ  และนําผลประเมินมาพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย  รวมท้ังมีระบบและโครงการสงเสริมการผลิตและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  19.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร  สํานักงาน
บัณฑิตศึกษามีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร  
ตามธรรมชาติของรายวิชา  ท้ังนี้ความสอดคลองของวัตถุประสงคของรายวิชา กับการวัดผล 
การเรียนรูของนักศึกษา ใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในท่ีประชุมคณาจารย
กอนเปด   ภาคเรียน  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบ
การประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด ท้ังในระดับคณะวิชาและฝายวิชาการ เปนกลไกในการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา มีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ภายหลังการประชุมพิจารณาผล 
การตัดเกรด  รวมท้ังมีโครงการการทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
  19.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ   สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา ตั้งเปาหมายไววาจะใหมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  เชน 
เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน  ตํารา หนังสือ ส่ือสรางสรรคตางๆ และกําหนดให
อาจารยเขียนบทความหรือมีผลงานสรางสรรคทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเผยแพร
ผลงานทางหนาเว็บไซต และวารสารทางวิชาการของวิทยาลัย  รวมท้ังการจัดทําและพัฒนา 
เว็บบล็อคของอาจารยแตละทาน  ท้ังนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความสนับสนุนและสงเสริม
ความเจริญกาวหนาทางวิชาการใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา เพื่อกระตุนใหทุกคนชวยกัน
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
 19.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 สํานักงานบัณฑิตศึกษา มีอาคารเรียนรวมซ่ึงใชรวมกับคณะมนุษยศาสตร  นอกจากนั้น 
ยังไดรับจัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา วัสดุอุปกรณการสอน นักศึกษา
สามารถใชหอสมุดท่ีมีตํารา วารสาร ส่ิงพิมพ และส่ือโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย เพียงพอ   มีระบบ
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บริการหองสมุดและแหลงคนควา สามารถสืบคนและแสวงหาความรูจากท้ังภายในและภายนอก
ประเทศได  นิสิตสามารถใชบริการดานระบบสารสนเทศ จากศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
รวมทั้งมีการบริการคอมพิวเตอรและหองสารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษาท่ีสามารถ
เช่ือมโยงเครือขายท้ังภายในวิทยาลัย  (Intranet) และเครือขายท่ัวโลก (Internet) คณะฯ สนับสนุน
โสตทัศนูปกรณ ใหบริการแกคณาจารยเพื่อการสอน ท้ังเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
โนตบุค เคร่ืองฉายภาพเหมือนจริง  เคร่ืองฉายสไลด  เคร่ืองฉายแผนใส เคร่ืองเลนวีดีโอ  โทรทัศน
สี มีเคร่ืองปรับอากาศในหองเรียน  เปนตน 
 19.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 สํานักงานบัณฑิตศึกษา ไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับสํานักงาน
กิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร  เพื่อจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายและอัตลักษณของวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา    
(จิตตาธิการ)  เพ่ือชวยในเร่ืองการศึกษา   การปฏิบัติศาสนกิจ  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของวิทยาลัย 
 19.4  ความตองการของสังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 สํานักงานบัณฑิตศึกษา มีการสํารวจความตองการทางวิชาการ  สถาบันทางศาสนา  
ชุมชน  หรือทองถ่ิน เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจผูใช บัณฑิต  
ตามเกณฑท่ีระบุไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย 
 20.  การพัฒนาหลักสูตร 
 ดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศาสนศาสตร  ดังนี้ 
  (1)  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ                 
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

 (2)  การเรียนการสอน 
       มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ซ่ึงบุคคล  องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
ตออาจารยประจํา  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  
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รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 (3)  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
        มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษย เกา มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของวิทยาลัย 
 (4)  การวิจัย 

  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  เงินสนับสนุนงานวิจัยและ 
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา   งานวิจัยและ 
งานสรางสรรค  ท่ีตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือ
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

 (5)  การบริการวิชาการแกสังคม 
 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสาขาวิชา

อาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา   มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา มีเกณฑวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน   

 (6)  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีงาน/โครงการ/กิจกรรมใน

การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิผลในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม  

 (7)  การบริหารและการจัดการ 
 สํานักงานบัณฑิตศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มีการพัฒนา

สาขาวิชาสูองคการเรียนรู   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษา ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย 
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 (8)  การเงินและงบประมาณ 
 มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม ตอ

จํานวนอาจารยประจํา  รายรับของสํานักงานบัณฑิตศึกษา ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใน
นามสํานักงาน ตออาจารยประจํา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศ 
และตางประเทศ ตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 

 (9)  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานบัณฑิตศึกษา พัฒนา  

และปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  
 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงช้ีขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป  กําหนดการ

ประเมินคร้ังแรก ปการศึกษา  2555 
 ท้ังนี้  สํานักงานบัณฑิตศึกษา ดําเนินการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยใหนํา 
ผลการประเมินและวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก   
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน/กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย  สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา 

 ในกรณีท่ีเห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือประโยชนแกนักศึกษา อาจ
ดําเนินการกอนถึงกําหนดเวลา 5 ป  

21. สาระของหลักสูตร 
21.1  ลักษณะของหลักสูตร 
 การเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม พ.ศ. 2552  

เปนหลักสูตรท่ีมุงการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย อันจะเปน
ประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา  เปนผูเช่ียวชาญ และผูสอนเทววิทยาดาน
จริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  และสามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทอง ถ่ิน  
ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา โดยเปนหลักสูตรท่ีเปดใหม มี 2 แผนการ
ศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 ดังนี้ 

 21.1.1 แผน ก. แบบ ก (2)  ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  และทํา
วิทยานิพนธ ตามท่ีกําหนด 
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 21.1.2 แผน ข. ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร และการศึกษาคนควา
อิสระ ตามท่ีกําหนด 

21.2  โครงสรางหลักสูตร1   
         โครงสรางหลักสูตร กาํหนดดงันี ้

 

หมวดวิชา แผน ก  
แบบ ก (2) 

แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ 24  หนวยกิต 24 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก 12  หนวยกิต 18  หนวยกิต 
 หมวดวิทยานพินธ 12  หนวยกิต - 
หมวดการคนควาอิสระ - 6  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48  หนวยกิต 48  หนวยกิต 

 
3. สรุปผลการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรจาก Loyola School of Theology, Ateneo 
University ประเทศฟลิปปนส ของฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 
 เม่ือวันท่ี 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะผูบริหารฝายวิชาการ ประกอบดวยรอง
อธิการบดีฝายวิชาการ คณบดี  รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ รองผูอํานวย 
การศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม รวม 6 คน  ภายใตการอํานวยความสะดวกจากคณะ 
เยสุอิต ซ่ึงเปนคณะนักบวชท่ีสําคัญของคริสตศาสนจักรในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

                                                        
1 เกณฑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36  

หนวยกิต  โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ   
แผน ก  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังน้ี 
 แบบ ก 1  ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต สถาบันอุดมศึกษา

อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม
นอยกวา 12 หนวยกิต 

แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควา
อิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 
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ตามแนวทางของสันตะสํานัก  ไดเดินทางไปศึกษาดูงานและสรางเครือขายดานวิชาการกับ Loyola 
School of Theology, Ateneo de Manila University 
 จากการพบปะกับผูบริหารของ Loyola School of Theology, Ateneo de Manila 
University ซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการดําเนินการจัดการศึกษาท่ีสมณกระทรวงฯ วาดวย
การศึกษาแหงคริสตศาสนจักรใหการรับรอง เปนผูใหความชวยเหลือ แนะนําแนวทาง วิธีการ
ดําเนินการ และมอบเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาท่ีสมณกระทรวงฯ วาดวยการศึกษาแหง
คริสตศาสนจักรใหการรับรอง ใหวิทยาลัยแสงธรรมนํามาศึกษา และตกลงท่ีจะสรางเครือขายดาน
วิชาการระหวางวิทยาลัยแสงธรรม และ Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University 
และไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม  ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2552 (คณะกรรมการฝายวิชาการ, 2552) 
 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม รับทราบผลการศึกษาดูงาน โดยใหฝาย
วิชาการพิจารณาลําดับความสําคัญ/เรงดวน ท่ีควรดําเนินการ ดังนี้ (คณะกรรมการบริหาร, 2552) 
  1) เร่ิมพิจารณา/ดําเนินการไดในเร่ือง 
   1.1) การแลกเปล่ียนอาจารยมาสอน/เปนวิทยากรตามความเหมาะสม  
   1.2) การแลกเปล่ียนสงบทความทางวิชาการเพื่อลงวารสารวิชาการ  
การชวยพัฒนา/เผยแพรวารสารวิชาการ 
  2) ศึกษาความเปนไปไดในเร่ือง 
   2.1)  การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตอการศึกษาตอทุกสาขาวิชา
ท่ี Ateneo de Manila University เปดสอน  
   2.2) ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อใหไดรับการรับรองจาก
สมณกระทรวงฯ วาดวย การศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก โดยมี  Loyola School of Theology,  
Ateneo de Manila University. เปนแม/พี่เล้ียง และใหพิจารณาแนวทางการขอการรับรองโดยการ
ชวยเหลือ สนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในประเทศอิตาลีตามคําแนะนําของมุขนายก เกรียงศักดิ์  
โกวิทวาณิช อีกทางหนึ่งดวย 
     2.3) อ่ืนๆ เชน การใชแสงธรรมเปนสถานท่ีเรียน เพื่อรับปริญญาจาก Ateneo de 
Manila University การเช่ือมโยงเครือขายหอสมุด เว็บไซต 
    ในสวนของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม เม่ือสภาวิทยาลัย
อนุมัติ และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองแลว ใหแปลเปนภาษาอังกฤษ
เพื่อสงใหทางกรุงโรมรับรองตามขอกําหนด 
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  คณะผูบริหาร ฝายวิชาการ จึงไดดําเนินการศึกษาความเปนไปไดในพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพ่ือใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงฯ วาดวยการศึกษา
แหงคริสตศาสนจักร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม โดยการศึกษาหา
ขอมูล  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําเสนอคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรมตามลําดับ
สายงาน 
 
4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก ใหการ
รับรอง 
 Apostolic Constitution  Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and 
Faculties (1979) ในเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic 
Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana 
รับรองโดยพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2  กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาคาทอลิกตาม
แนวทางของคริสตศาสนจักรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกแหง
สันตะสํานัก  สรุปสาระสําคัญเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยแสงธรรม ใหไดรับการ
รับรองจากสันตะสํานัก ดังนี้ Apostolic Constitution  Sapientia Christiana on Ecclesiastical 
Universities and Faculties (1979) 
 1) ความหมายและวัตถุประสงคของคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยของคริสตศาสนจักร 

Apostolic Constitution  Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and 
Faculties ใหนิยามวาคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยของคริสตศาสนจักร หมายถึง สถาบันท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายคริสตศาสนจักรหรือรับรองโดยสันตะสํานัก ท่ีสงเสริมและสอนเร่ืองขอความเช่ือและ
ศาสตรตางๆ  มีสิทธิท่ีจะประสาทปริญญาบัตรโดยอํานาจของสันตะสํานัก (1979: 2) โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อ (1979: 3) 

(1) ปลูกฝงและสงเสริมขอคําสอนของเขาโดยเฉพาะอยางยิ่งการรูลึกในการไขแสดง
ของคริสตชน 

(2) ฝกฝนอบรมนักศึกษาใหมีคุณภาพในหลักความเช่ือ  สําหรับการรับใชคริสต-
ศาสนจักร 

(3) รวมมือกันอยางจริงจังกับฐานันดรในคริสตศาสนจักรทองถ่ินและคริสตศาสน-
จักรสากล 

ท้ังนี้ สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกในแตละประเทศตองติดตาม เอาใจใส
ตอความกาวหนาของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยของคริสตศาสนจักรดังกลาว (1979: 4) 
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2) การกอตั้งหรือการรับรองคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยของคริสตศาสนจักร 
Apostolic Constitution  Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and 

Faculties กําหนดวาการกอตั้งหรือการรับรองคณะวิชา สถาบันหรือมหาวิทยาคริสตศาสนา  
สงวนไวสําหรับสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกตามท่ีกฎหมายคริสตศาสนจักรบัญญัติไว 
(1979: 5, 7) โดยคณะวิชาและมหาวิทยาลัยท่ีท่ีไดรับการกอตั้งตามกฎหมายคริสตศาสนจักรและ
ไดรับการรับรองจากสันตะสํานักเทานั้นมีสิทธ์ิท่ีจะประสาทปริญญาบัตรได  (1979: 6) รวมท้ัง 
คณะวิชาดานคริสตศาสนาท่ีกอตั้งและรับรองโดยสันตะสํานักในมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีไมใช
มหาวิทยาลัยของคริสตศาสนจักรดวย   (1979: 8)  

จึงสรุปความการกอต้ังหรือการรับรองปริญญาบัตรตามแนวทางสมณกระทรวงวาดวย
การศึกษาคาทอลิก ดังนี้  (1979: 9) 

(1) สําหรับคณะวิชาท่ีไมไดรับการกอตั้งหรือรับรองโดยสันตะสํานักจะออก 
ปริญญาบัตรท่ีเกี่ยวกับคริสตศาสนาไมได 

(2) ถาเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับศาสนาคริสตตองไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวา
ดวยการศึกษาคาทอลิก 

(3) การรับรองนี้เปนไปตามเง่ือนไขท่ีสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกไดกําหนดไว 
นอกจากนั้น Apostolic Constitution  Sapientia Christiana on Ecclesiastical 

Universities and Faculties (1979: 47) ไดกําหนดวา แนวการดําเนินเร่ืองเพื่อใหสมณกระทรวง
การศึกษาคาทอลิกแหงสันตะสํานักใหการรับรองหลักสูตรของคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยที่ขอ 
การรับรองจากสันตะสํานัก ตองมีการเช่ือมโยงเครือขายกับสถาบันท่ีสมณกระทรวงวาดวย
การศึกษาคาทอลิกใหการรับรอง ในประเทศใกลเคียงหรือมีวัฒนธรรมใกลเคียง ในลักษณะเปน 
พี่เล้ียง มีหนาท่ีกํากับ ดูแลหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนใหเปนไปตามเกณฑของ สมณ-
กระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก 

3) การบริหารจัดการคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยคาทอลิก 
Apostolic Constitution  Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and 

Faculties กําหนดวา การบริหารจัดการคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยคาทอลิก เปนการบริหารจัดการใน
รูปของคณะกรรมการหรือกลุมบุคคล ซ่ึงเรียกรองใหมีความสํานึกรวมรับผิดชอบ เพ่ือความดีของ
สถาบันสิทธิและหนาท่ีของคณะกรรมการตองมีความชัดเจนตั้งแตชวงกอตั้งสถาบัน (1979: 9) โดย
มีเลขาธิการ (Chancellor) ซ่ึงเปนผูแทนของสันตะสํานักท่ีมีหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาใหเปนหนึ่ง
เดียวกับคริสตศาสนจักรทองถ่ิน และคริสตศาสนจักรสากล  (1979: 11 - 13) 



 - 98 - 

สําหรับการบริหารจัดการดานวิชาการของคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัย เปนการทํางาน
รวมกัน ภายใตความรับผิดชอบของอธิการ หรืออธิการบดี หรือคณบดี ในลักษณะการทํางานเปน
องคกรหรือคณะกรรมการตาง ๆ ของสถาบัน (1979: 15) ท้ังนี้ ตองใหความสําคัญตอการจัดการ
ดานวิชาการเปนพิเศษ ดวยการบริหารจัดการของผูท่ีมีความรูอยางแทจริงในเร่ืองของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงโดยปกติด มาจากอาจารยในคณะวิชาในสถาบันนั้นๆ (1979: 17) รวมทั้งการใหความสําคัญตอ
การดําเนินงานตามแนวทางและตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาในทองถ่ินนั้นๆ ดวย 
(1979: 16) 

ดังนั้น จึงกลาวไดวาการบริหารจัดการของสถาบันตองดําเนินงานอยางเปนระบบ 
ในรูปแบบคณะกรรมการ รวมท้ังการมีสวนรวมของคณะทํางาน เพ่ือคุณภาพการบริหารจัดการให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามแนวทางของคริสตศาสนจักร ดังใน Apostolic 
Constitution  Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and Faculties (1979: 20) ท่ีสรุป
ความไดวา 

(1) เม่ือคณะท่ีเปนสวนของมหาวิทยาลัยของคริสตศาสนจักร ในการบริหารตอง
รวมมือกับคณะบริการของมหาวิทยาลัยท้ังหมด  เพื่อเปนหลักประกันความดีของคณะและเพือ่ความ
ดีของมหาวิทยาลัยดวย 

(2) คณะวิชาของคริสตศาสนจักรตองไดรับการคุมครองแมวาจะถูกนําไปอยูใน
มหาวิทยาลัยท่ีไมใชคริสตศาสนาก็ตาม 

นอกจากนั้น ใน มาตรา 21  ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการอบรมผู
เตรียมเปนบาทหลวงในสามเณราลัย  กลาวคือ การจัดการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตรท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง ตองมีความรวมมือในทุกดาน เพื่อความดีของ
นักศึกษา  ตองมีความชัดเจนในแนวทางทางการศึกษา  การบริหารงานหลักสูตรการเรียนการสอน
ของคณะวิชา มีความแตกตางจากกันอยางชัดเจนจากการบริหาร ปกครองดูแลของสามเณราลัย 

ท้ังนี้ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา ใหมีเจาหนาท่ีและผูชวยท่ี
ไดรับการฝกอบรมในดานตางๆ  โดยทําหนาท่ีเลขานุการ บรรณารักษและการเงิน เปนตน (1979: 
36 – 37)   

นอกจากนั้น ตองมีการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ รวมทั้งคาตอบแทนแกอาจารย เจาหนาท่ีและผ ู ชวยงานท่ีเหมาะสม

กับสภาพการดําเนินชีวิตในสังคม (1979: 56 – 59) 
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4) คณาจารย 
Apostolic Constitution  Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and 

Faculties กําหนดเกี่ยวกับอาจารยวาในแตละคณะวิชาตองมีจํานวนอาจารยประจํา  มีความ
สอดคลองกับการพัฒนาเพ่ือประโยชนของนักศึกษา (1979: 22) ควรมีอาจารยหลายระดับท่ี
ตัดสินใจเพื่อมหาวิทยาลัย (1979: 23) ถือเปนภารกิจสําคัญของสถาบันในการกําหนดแนวทางและ
รับผิดชอบการจัดหา การพิจารณา การสงเสริมใหคณาจารยมีพัฒนาการในงานวิชาการอยางจริงจัง
และถาวร (1979: 24)  โดยกําหนดคุณสมบัติของคณาจารยประจําและอาจายพิเศษของคณะวิชา  
ใหดําเนินการอยางเหมาะสมตามกฎหมายคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะในเร่ือง (1979: 25 - 26) 

1) มีความเดนในดานความรู  เปนพยานดวยชีวิต และความรับผิดชอบ 
2) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีความเช่ียวชาญในศาสตร

หรือสาขานั้นๆ 
3) แสดงเอกสารพิสูจนความเหมาะสมในการคนควาในศาสตรหรือสาขาวิชานั้นๆ  

โดยเฉพาะวิทยานิพนธท่ีไดรับการตีพิมพ 
4) มีความสามารถในการสอน 
5) อาจารยทุกระดับตองมีชีวิตท่ีซ่ือตรง  บูรณาการความเช่ือ และอุทิศตนในหนาท่ี  

เพื่อท่ีจะชวยเหลือคณะวิชาของคริสตศาสนจักรท่ีเหมาะสม 
6) ผูท่ีสอนเร่ืองความเช่ือ  ศีลธรรมตองมีความสํานึกในหนาท่ีในความเปนหนึ่ง

เดียวกับคําสอนของคริสตศาสนจักรและพระสันตะปาปา 
 นอกจากนั้น ยังกําหนดวาอาจารยผูสอนในเร่ืองความเช่ือ หลักศีลธรรม ไมไดสอนดวย
อํานาจของตนเอง แตโดยการดําเนินงานตามในนามของคริสตศาสนจักร จึงตองแสดงตนหรือ
ยืนยันความเช่ือตามกฎหมายคริสตศาสนจักรตอเลขาธิการ (Chancellor) หรือผูแทน  (1979: 27)  
อยางไรก็ตาม อาจารยผูสอนควรไดรับการสงเสริมใหมีพัฒนาการดานวิชาการอยางเหมะสม ตาม
เวลา มีการสงเสริมการพัฒนาทักษะ การวิจัย การบริการวิชาการและการเขียนหนังสือ ตําราท่ี
เกี่ยวของในสาขาวิชาในบริบทของตน (1979: 28)  ท้ังนี้ เพื่ออาจารยผูสอนจะไดทําหนาที่อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ และมีพัฒนาการดานทักษะงานวิชาการ อาจารยผูสอนควรมีอิสระจากหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ี
ไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอน (1979: 29)  โดยสถาบันตองกําหนดแนวทางและเง่ือนไขการสอน
ของอาจารย สามารถใหอาจารยพักงานหรือตัดสิทธ์ิการทําหนาท่ีของอาจารยผูสอน รวมท้ังการ
คุมครองสิทธ์ิของอาจารย นักศึกษาและชุมชนคริสตชนดวย (1979: 30)   
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5)  นักศึกษาและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
Apostolic Constitution  Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and 

Faculties ไดกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในคณะวิชาและมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการรับรองจาก 
สันตะสํานัก สรุปความได ดังน้ี (1979: 31 - 32)   

(1) คณะวิชาของคริสตศาสนาเปดรับทุกคน  ไมวานักบวชหรือฆราวาส  ผู ซ่ึง
สามารถเปนพยานชีวิตดานศีลธรรมและไดผานการศึกษาอยางเหมาะสมท่ีจะลงทะเบียนในคณะ
วิชานั้นๆ 

(2) การลงทะเบียนในคณะวิชาเพ่ือท่ีจะไดรับปริญญาบัตรจากสันตะสํานัก ตอง
เสนอในสาขาวิชาท่ีมีความสําคัญในการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเทศตนเองหรือ
ประเทศท่ีมีคณะวิชานี้ตั้งอยู 

นอกจากนั้น ไดกําหนดการปฏิบัติตนของนักศึกษา วานักศึกษาตองซ่ือสัตย และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะวิชา และขอบังคับของสถาบันอยางเครงครัด ท้ังนี้ สถาบันตอง
กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษา ท้ังหนาท่ีตอสวนตนและสวนรวม โดยสถาบันตองพิจารณา
ตัดสินอยางเท่ียงธรรมเกี่ยวกับการใหพัก หรือการไลออกจากคณะวิชา ซ่ึงตองเปนส่ิงท่ีถูกตอง
สําหรับนักศึกษา คณะวิชา หรือมหาวิทยาลัย (1979: 33 - 35)  รวมท้ังการจัดสรรคาใชจายท่ี
เหมาะสมจากนักศึกษาสําหรับคาเรียน คาสอบและคาวุฒิบัตรตางๆ ดวย 

6) ระดับปริญญาและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
Apostolic Constitution  Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and 

Faculties ไดกําหนดกําหนดระดับปริญญา เปน 3 ระดับ คือ ปริญญาตรี(Baccalaureate)  ปริญญาโท 
(Licentiate) และปริญญาเอก (Doctorate)   ข้ึนอยูกับแนวปฏิบัติของสถาบัน ท้ังนี้ บุคคลท่ีสําเร็จ
การศึกษาในระดับตางๆ ก็ตองดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรกําหนด  ตามลําดับของปริญญา
ระดับตางๆ เชน บุคคลที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ก็ตองจบการศึกษาระดับปริญญาโทมา
กอน รวมท้ังการทําวิทยานิพนธของระดับปริญญาเอก ตองมีอาจารยท่ีปรึกษา และใชหลักการทํา
วิทยานิพนธภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา มีการสอบปองกันตอหนาสาธารณะ ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนตน (1979: 46 – 50)  รวมท้ังตองดําเนิน
ตามกฎเกณฑตางๆ ตามเอกสารที่คริสตศาสนจักรกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เอกสารของสภา
สังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 เปนพิเศษ (1979: 38) ท่ีสงเสริมใหมีอิสระในการศึกษาวิจัยและการสอน 
(1979: 39) 
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 จากการศึกษาทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของในบริบทของวิทยาลัยแสงธรรม โดยเฉพาะใน
เร่ืองหลักสูตรการเรียนการสอนในปจจุบัน รวมท้ังแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ
วิทยาลัยแสงธรรมเพ่ือไดรับการรับรองหลักสูตรจากสันตะสํานัก สงผลใหคณะผูบริหารไดสรุป
ภาพรวมและแนวทางการดําเนินงาน เพื่อเสนอสภาวิทยาลัยและสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดพิจารณาและอนุมัติการดําเนินงานตอไป 
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การวิจัยคร้ังนี้  เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร Norms of Application of the Sacred 
Congregation for Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution 
Sapientia Christiana (1979) ของสันตะสํานัก โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on 
Ecclesiastical Universities and Faculties  รับรองโดย พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 และขอมูล
ความคิดเห็นของคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม และผูบริหารของ Loyola School of Theology, 
Ateneo de Manila University  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม เพ่ือใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสัน- 
ตะสํานัก  
 คณะคณะผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย ตามหัวขอตอไปนี้ 
 1) ตัวแปรท่ีศึกษา 
 2) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3) การนําเคร่ืงมือมาใชในการวิจัย 
 4) วิธีดําเนินการวิจัย 
 
1. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการรับรองจาก
สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for 
the correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana (1979)  ของสันตะ
สํานัก โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and 
Faculties  รับรองโดย พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 
 
3. การนําเคร่ืองมือมาใชในการวิจัย 
 3.1 คณะผูบริหารฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ในคราวเดินทางไปศึกษาดูงานฝาย
วิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหไดรับการรับรองจาก สมณะกระทรวงวาดวย 
การศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก ท่ี Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University. 
ประเทศฟลิปปนส เม่ือวันท่ี 7-10 พฤษภาคม 2552 ไดศึกษาดูงานและไดรับคําแนะนําจากผูบริหาร 
Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University.  ผูมีความรูและประสบการณในการ
พัฒนาหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหง 
สันตะสํานัก ในเร่ืองของการดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีตองเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีสันตะสํานักกําหนดไวในเอกสาร Norms of Application of the Sacred 
Congregation for Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution 
Sapientia Christiana (1979)  ของสันตะสํานัก โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on 
Ecclesiastical Universities and Faculties  ดังกลาว ซ่ึงไดมอบใหคณะผูบริหารฝายวิชาการมาศึกษา
ในรายละเอียด 
 3.2 ฝายวิชาการ สรุปผลการศึกษาดูงานและคําแนะนําจาก ผูบริหาร Loyola School of 
Theology, Ateneo de Manila University. เสนอตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2552 
 3.3 คณะผูวิจัยไดประสานกับฝายวิชาการ เพื่อขอรับคําแนะนําและนําเอกสาร Norms of 
Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for the correct implementation of 
the Apostolic Constitution Sapientia Christiana (1979)  ของสันตะสํานัก โดย Apostolic 
Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and Faculties  มาใชประกอบ 
การศึกษาวิจัย 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 ศึกษาขอมูลและรายละเอียดตางๆ จากการศึกษาดูงาน และเอกสารที่เกี่ยวของ 
รวมท้ังการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 4.2 นําเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) มาศึกษา 
 4.3 นําหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม มาศึกษา 
 4.4 นําสรุปการศึกษาดูงานและคําแนะนําของฝายวิชาการมาศึกษา 
 4.5 นําเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเอกสาร Norms of Application of the Sacred 
Congregation for Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution 
Sapientia Christiana (1979)  ของสันตะสํานัก โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on 
Ecclesiastical Universities and Faculties  มาศึกษา 
 4.6 เก็บรวบรวมขอมูล มติท่ีประชุม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะผูบริหาร
วิทยาลัยแสงธรรม และ ผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University. โดย
การประสานกับบุคลากร/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 4.7 สรุปและนําเสนอผลการวิจัย 
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การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรมเพ่ือใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสัน- 
ตะสํานัก   

คณะผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัย ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 มติท่ีประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจาก สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก 
แหงสันตะสํานัก   

 สวนท่ี 2  คําแนะนําของผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila 
University ตามประสบการณของการดําเนินงานตามเอกสาร Norms of Application of the Sacred 
Congregation for Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution 
Sapientia Christiana (1979)  โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical 
Universities and Faculties  และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการ
รับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก   

 
สวนท่ี 1   สรุปมติท่ีประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจาก สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแหงสันตะ
สํานัก 

คณะผูบริหารฝายวิชาการ และ แผนกบัณฑิตวิทยาลัย วทิยาลัยแสงธรรม  ไดดําเนนิการ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณ 
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กระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแหงสันตะสํานัก จึงสรุปภาพรวมและสาระการ
ประชุมคณะผูบริหาร ไดแก สภาวิทยาลัย สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม ไดดังน้ี 

1. ท่ีประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2551 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2551   รับทราบความคืบหนาในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ 
โดยใหวิทยาลัยดําเนินการตอไปโดยจัดทําเปนแผนระยะส้ัน แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว 
และใหนําเสนอท่ีประชุมในการประชุมคร้ังตอไป  (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2551) 

ซ่ึงวิทยาลัยโดยฝายวิชาการไดดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ท้ังใน
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ตามลําดับข้ันตอน สรุปไดดังนี้ 
 วันท่ี 15-16 กันยายน 2551 คณะกรรมการฯ จัดทํา(ราง)หลักสูตรฯ 
 วันท่ี 24 กันยายน 2551 รศ.ดร.บุญมี  เณรยอด ตรวจเอกสารรางหลักสูตรฯ 
 วันท่ี 29 กันยายน 2551 เสนอ(ราง)หลักสูตรฯ ใหผูทรงคุณวุฒิภายในพิจารณา 
 วันท่ี 11 ตุลาคม 2551     เสนอ(ราง)หลักสูตรฯ ใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา 
 วันท่ี 11-17 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการฯ ปรับปรุง(ราง)หลักสูตรฯ 
 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 เสนอ(ราง)หลักสูตรฯ ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 
 วันท่ี 25พฤศจิกายน 2551 เสนอ(ราง)หลักสูตรฯ ใหคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

แสงธรรม คณะผูใหการอบรมสามเณราลัยแสงธรรม และ
อธิการบานอบรม พิจารณา 

และนําเสนอสภาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 1/2552 (คณะกรรมการฝายวิชาการ, 
2551)  

2. ท่ีประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 
พ.ศ. 2552   มีมติ   1) รับทราบความคืบหนาในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษ และใหวิทยาลัยนําขอคิดเห็นของสภาวิทยาลัย และรายละเอียดตางๆ ของการปรับปรุง
หลักสูตรและเปดหลักสูตรใหมดังกลาวนี้เสนอตอสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ซ่ึงจะมีการประชุมในเดือนมีนาคม ศกนี้ โดยวางกรอบใหชัดเจน เพื่อจะไดมีการ
ประสานงานในวงกวางมากข้ึน และจะไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของมากยิ่งข้ึน   และ 
2) อนุมัติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  โดยเร่ิมใชหลักสูตรท้ัง
สามหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2552  (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) 
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3. สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ในการประชุมสมัยสามัญ 
คร้ังท่ี 1/2009 เม่ือวันท่ี 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2552  มีมติใหวิทยาลัยแสงธรรมดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) 
 4. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม  ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2552  รับทราบผลการศึกษาดูงาน ณ Loyola School of Theology, Ateneo de 
Manila University. เม่ือวันท่ี 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงคณะผูบริหารฝายวิชาการที่ไดเดินทาง
ไปศึกษาดูงานฝายวิชาการ การสรางเครือขายดานวิชาการ และโดยเฉพาะดานการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหไดการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก  ตามท่ีฝาย
วิชาการนําเสนอ และมีมติใหฝายวิชาการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อใหไดรับการ
รับรองจากสมณกระทรวงวาดวย การศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก โดยมี  Loyola School of 
Theology, Ateneo de Manila University เปนพี่เล้ียง และใหพิจารณาแนวทางการขอการรับรองโดย
การชวยเหลือ สนับสนุนจากสถาบันการศึกษาท่ีสันตะสํานักใหการรับรองในประเทศอิตาลี อีกทาง
หนึ่งดวย  
  คณะผูบริหารฝายวิชาการ จึงไดดําเนินการศึกษาความเปนไปไดในพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพ่ือใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงฯ วาดวยการศึกษา
แหงคริสตศาสนจักร ตอไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม โดยการศึกษา
หาขอมูล  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําเสนอคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรมตามลําดับ
สายงาน  

5. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม  ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวันท่ี 23 
มิถุนายน พ.ศ. 2552  มีมติใหนําขอมูล/ความคืบหนา/ความพรอม ในการเปดหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาเทววิทยา เสนอในการประชุมสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก  ในการประชุม
สมัยสามัญ คร้ังท่ี 2/2009 ชวงเดือนกันยายน 2552  (คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) 
 6. สภาวิทยาลัยแสงธรรม  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552   มีมติอนุมัติและรับรองวิทยฐานะ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 255) ทั้งนี้ นอกจากการดําเนินการเสนอหลักสูตรดังกลาว ตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แลว ใหวิทยาลัยดําเนินการขอการรับรองจากสมณ-
กระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานักตอไป รวมท้ังหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ดวย  (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) 
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7. คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2552  เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552  รับทราบความคืบหนาในการดําเนินการจัดสง หลักสูตรศิลปศาสตรมหา-บัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  ซ่ึงได รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัย  ใหกับทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พรอมเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2009   
และมีมติใหรายงานความคืบหนา/ความพรอมในการดําเนินการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตอ
ท่ีประชุมสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย สมัยสามัญ คร้ังท่ี 2/2009 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 (คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) 
 8. สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ในการประชุมสมัยสามัญ 
คร้ังท่ี 2/2009 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2552 รับทราบความคืบหนา/ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสง
ธรรม, 2552) 
 9. สภาวิทยาลัยแสงธรรม  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2553   
รับทราบความคืบหนาในการดําเนินการศึกษาเอกสาร แนวทางและดําเนินเร่ืองเพื่อใหสมณ-
กระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแหงสันตะสํานักรับรอง ท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
โดยไปพบปะเพื่อศึกษา/ขอคําปรึกษากับผูบริหารท่ี Loyola School of Theology, Ateneo de Manila 
University. ประเทศฟลิปปนส 
 10. คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2553  เมื่อวันท่ี 17 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  รับทราบขอมูลรายละเอียดท่ีผูบริหารฝายวิชาการ ไดนําเสนอขอมูลและ
เรียนปรึกษากับ มุขนายกฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช2  เม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2553 
เกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาเพ่ือสันตะสํานักใหการ
รับรอง  และนําเสนอสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตามลําดับตอไป 
 11. สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ในการประชุมสมัย
สามัญ คร้ังท่ี 1/2010 เม่ือวันท่ี  18 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีมติ  
  1) รับทราบความคืบหนาในการดําเนินการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ในปการศึกษา 2553   

 
 

                                                        
2รองประธานสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และประธานคณะกรรมการหนวยงาน
สามเณราลัยและกระแสเรียก ซึ่งมีหนาที่ดูแลการศึกษาอบรมของสามเณราลัยแสงธรรม. 
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2) รับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมเพ่ือใหไดรับการรับรอง
จากสมณะกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแหงสันตะสํานัก ซ่ึงวิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการ
ตามลําดับข้ันตอน สรุปไดดังนี้ 

(1) การดําเนินการจัดทําหลักสูตร  ในเบ้ืองตนไดมีการนําหลักสูตรและ
รายวิชาจาก Urbaniana University ประเทศอิตาลี มาประยุกตใชกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  รวมท้ังมีการศึกษาความเปนไปไดมาอยางตอเน่ือง 

(2) การศึกษาเอกสารและศึกษาดูงาน 
    (2.1) การศึกษาดูงาน เม่ือวันท่ี 7-10 พฤษภาคม 2009 ของคณะผูบริหาร
ฝายวิชาการ โดยความรวมมือกับคณะเยสุอิตเดินทางไปศึกษาดูงานและสรางเครือขายดานวิชาการ
กับ Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University ซ่ึงมีประสบการณในการดําเนินการ
จัดการศึกษาที่สันตะสํานักใหการรับรอง และยินดีใหความชวยเหลือ แนะนําแนวทาง วิธีการ
ดําเนินการ และมอบเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาท่ีสันตะสํานักใหการรับรอง ใหวิทยาลัย
แสงธรรมนํามาศึกษา   
   (2.2) การศึกษาเอกสาร ซ่ึงคณะทํางานศึกษาเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
โดยเฉพาะเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for 
the correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana (1979)   
โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and Faculties  
ซ่ึงรับรองโดยพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี  2 โดยสรุปเนื้อหา/หลักเกณฑการจัดการศึกษาท่ี    
สันตะสํานักกําหนดไว เชน ธรรมชาติของการศึกษาแบบคาทอลิก  การบริหารจัดการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษา คุณวุฒิ เศรษฐกิจ ฯลฯ  

3) ใหวิทยาลัยดําเนินการประสานกับ  Loyola School of Theology, Ateneo de 
Manila University เพื่อเปนเครือขายและเปนพี่เล้ียงในการประสานเพื่อการดําเนินเร่ืองตอไป 
 12. คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2553  เม่ือวันท่ี 25 
มีนาคม พ.ศ. 2553  รับทราบมติท่ีประชุมสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ในการประชุมสมัยสามัญ คร้ังท่ี 1/2010 ท่ีมีมติเห็นชอบใหวิทยาลัยดําเนินการประสานกับ  
Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University ตามข้ันตอนตอไป คณะกรรมการ
บริหารจึงใหคณะกรรมการบริหารโดยอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบหลัก ท้ังนี้ใหบุคลากรและฝายท่ี
เกี่ยวของชวยกันดําเนินการในการจัดทําขอมูล เอกสาร หรือประสานงานท่ีเกี่ยวของตามสายงาน 
(คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม, 2553) 
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สวนท่ี 2    คําแนะนําของผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University.  
ตอการดําเนินงานตามเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic 
Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia 
Christiana (1979)  ของสันตะสํานัก โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on 
Ecclesiastical Universities and Faculties  และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อใหไดรับการรับรองจาก สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก   

คณะกรรมการบริหาร โดยอธิการบดี ไดนําเสนอสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทย สรุปความไดดังนี้ (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2553) 

 1) สรุปคําแนะนําของ ผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila 
University  เม่ือวันท่ี  7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ท่ีประเทศฟลิปปนส มีดังนี้ 

1.1)  เง่ือนไขสําคัญ เพื่อใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสันตะสํานัก คือ การมี
เครือขายกับสถาบันท่ีสันตะสํานักใหการรับรอง ในประเทศใกลเคียงหรือวัฒนธรรมใกลเคียง ดังท่ี
เอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for the correct 
implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana (1979)  โดย Apostolic 
Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and Faculties  กําหนดไว 

1.2)  มีความเปนไปได ท่ีแสงธรรม จะขอให Loyola School of Theology เปน
สถาบันพี่เล้ียงซ่ึงคณะผูบริหารของสถาบันดังกลาวใหการสนับสนุน  ท้ังนี้ ขอใหสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยทําเอกสารอยางเปนทางการถึง President ของ Loyola 
School of Theology  ตามลําดับข้ันตอน 

 2) สรุปคําแนะของผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila 
University  เม่ือวันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2553  ณ วิทยาลัยแสงธรรม   คณะผูบริหารวิทยาลัย
แสงธรรมใหการตอนรับผูอํานวยการ Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University  
ท่ีมาใหคําแนะนําใหศึกษาและดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีสันตะสํานักกําหนด และไดนําตัวอยาง
เอกสารการดําเนินการมาใหวิทยาลัยไดศึกษาดวย  พรอมกับยินดีใหการสนับสนุนการพัฒนางาน
วิชาการของแสงธรรมทุกรูปแบบท่ีเสนอ  เชน  การแลกเปล่ียนอาจารย  การพัฒนาเช่ือมโยง
เครือขายงานวิชาการและวิจัย  การพัฒนาการศึกษาเทววิทยา ฯลฯ  
  คณะผูบริหารฝายวิชาการ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม จึงเห็นควร
นําเสนอสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเพ่ือขออนุมัติแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ของวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวย
การศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก  ผานทาง  Loyola School of Theology, Ateneo de Manila 
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University. เนื่องจากเปนสถาบันท่ีมีคุณภาพ  และอยูในประเทศใกลเคียงหรือวัฒนธรรมใกลเคียง
ตามเง่ือนไข  มีการใช “ภาษาอังกฤษ” เปนภาษาในการเรียนการสอน รวมท้ังการสรางเครือขายดาน
วิชาการรวมกัน  ท้ังนี้ หลังจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ทํา
หนังสือถึง Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University.  ตามคําแนะนําของ  
Fr. Mario  ผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University. จึงจะดําเนินการ
จัดทําหนังสือตกลงความรวมมือกันอยางเปนทางการ และดําเนินการตามข้ันตอนตอไป   
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