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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย 
แสงธรรม  2) ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรมใหมีความถูกตองเหมาะสมตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการฝายวิชาการ 
ผูปกครอง และนักศึกษา โดยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากคณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง 
และตัวแทนนักศึกษา เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย 
แสงธรรม ใหมีความถูกตองเหมาะสม 
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1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม มีความถูกตองเหมาะสม ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง 
และนักศึกษา 
 2) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม จากผูปกครอง และ
ตัวแทนนักศึกษา ไดแก 

(1) ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
(2) การจดักิจกรรม/ตารางการเรียนการสอนใหชัดเจนและแนนอน  
(3) ควรใหความใสใจตอการประสานงานและนิเทศอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา  
(4) ในแตละรายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย เหมาะสม  

ไมทําใหนักศึกษาเครียดจนเกินไป 
 
คําสําคัญ  : 1) รูปแบบการเรียนการสอน  

2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม   
3) วิทยาลัยแสงธรรม 
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1) To form Learning and Teaching Management Model 
of Master of Arts, Program in Moral Theology, Saengtham College.  2) to evaluate  Learning and 
Teaching Management Model of Master of Arts, Program in Moral  Theology, Saengtham 
College in order to be accurate and suitable according to the curricular standard of Ministry of 
education of Thailand and the opinions of the committee of Academic Affair Department of 
Saengtham College, the formators and the students by gathering the qualitative data from the 
committee of Academic Affair Department of Saengtham College, the formators and the samples 
of student for using earned data as a part of the evaluation and  the development of Learning and 
Teaching Management Model of Master of Arts, Program in Moral Theology, Saengtham 
College.   

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

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

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

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

and Teaching Model of each course should not make the students being under stress.  
 

KEYWORDS 1) Learning and Teaching Management Model   
2) Master of Arts, Program in Moral Theology   
3) Saengtham College 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยแสงธรรมไดเร่ิมดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยางเปนทางการ ตั้งแตวันท่ี 
19 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยเปดสอน 2 หลักสูตรใน 2 คณะวิชา คือ มนุษยศาสตร หลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา และไดรับรองมาตรฐาน
การศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปจจุบัน) และไดรับ
การรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  เม่ือ พ.ศ. 2552  มีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเร่ือยมา  ท้ังการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา เปน สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  และ
ไดเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เพิ่มอีก 1 หลักสูตรในป พ.ศ. 2543 
ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในป พ.ศ. 2545 และลาสุดในป พ.ศ. 2551 ไดปรับปรุง
หลักสูตรท้ัง 3 หลักสูตร  (แผนกพัฒนาคุณภาพ, 2552:  1 - 2)  เพื่อผลิตบัณฑิตซ่ึงจะเปนบาทหลวง 
และผูนําในสถานะอ่ืนขององคกรคริสตศาสนา  หรือองคกรอ่ืนๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม 
และคุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับตําแหนงหนาท่ี ตามเปาหมายท่ีวิทยาลัยกําหนด (สภาวิทยาลัย 
แสงธรรม, 2550)  

พรอมกับการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร สาขาวิชา 
เทววิทยา  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อความเหมาะสมกับ
บริบทสังคมปจจุบัน  มีบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุกๆ ดาน  มีความรูคูคุณธรรม ตามแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)   
รวมทั้งดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
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บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน     
พันธกิจ และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม ท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใชสังคม เปนผูนําและ
แบบอยางการดําเนินชีวิตตามแนวทางเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  รวมท้ัง
ขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจ งานวิจัย  การจัดสัมมนานักศึกษา บัณฑิต  ผูใชบัณฑิต คณาจารย  
ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญมาใหขอเสนอแนะตอหลักสูตรดังกลาว  จึงเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตอง
มีการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวใหมีการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป กลาวคือ ในระดับมหาบัณฑิต  
จึงพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (Master of Arts in Moral 
Theology) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) เพื่อเปนการพัฒนาศาสตร 
ทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย อันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช  
สูการเปนผูนํา  เปนผูเช่ียวชาญ และผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
และสามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน  ดวยกระบวนการศึกษา  คนควา วิจัย และการสัมมนา 

ซ่ึงพันธกิจในการผลิตมหาบัณฑิตจะบรรลุหรือประสบความสําเร็จหรือไมนั้น กลไก 
ท่ีสําคัญอยางหน่ึง ก็คือ การกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ท่ีเปนตัวชวยขับเคล่ือน 
พันธกิจการบริหารจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว  ฝายวิชาการจึงเห็นควรท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัย 
แสงธรรม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  
2. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรมใหมีความถูกตองเหมาะสม 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ  ผูปกครองและนักศึกษา  
 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลป-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 

ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรฯ  
วิทยาลัยแสงธรรม 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานเน้ือหา   
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลป-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
 ขอบเขตดานประชากร 
 ผูประเมิน/ใหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย 1) คณะกรรมการฝายวิชาการ  
2) ผูปกครอง  3) นักศึกษา ผานทางการประชุมในแตละกลุม 
  

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ท่ีคณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ดูแล
รับผิดชอบ ซ่ึงจะเร่ิมเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2553 

2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

3. คณะกรรมการฝายวิชาการ หมายถึง คณะกรรมการฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  
ท่ีมีหนาท่ี รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของฝายวิชาการ ใหเปนไปตามกฎหมาย แผนงาน ระเบียบ 
ขอบังคับ  ประกาศ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของวิทยาลัย  วางแผน ติดตาม ประเมินผลและ
พัฒนาการดําเนินงานของฝายวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย   

 4. ผูปกครอง หมายถึง อธิการบานอบรม ท่ีรับผิดชอบดูแลสงนักศึกษาในสังกัด/ 
คณะ มาศึกษาท่ีวิทยาลัยแสงธรรม 

5. นักศึกษา หมายถึง  นักศึกษาท่ีจบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนาแลว  และกําลังศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา  
ช้ันปท่ี 2 ในปการศึกษา 2552  ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวน ท่ีจะสามารถสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ในปการศึกษา 2553 ได 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทววิทยา ท่ีมีความถูกตองเหมาะสม 
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ในการศึกษาวิจัยเ ร่ือง  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม  ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาจากเอกสาร การศึกษาดูงาน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  

1)  วิทยาลัยแสงธรรม 
2) เอกสารท่ีเกี่ยวของกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ  
 3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร 
วิทยาลัยแสงธรรรม 
 4) เอกสารสรุปผลการศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย 

5) งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
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 โดยใหแตละอัครสังฆมณฑลมี 
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สามเณราลัยเล็กเปนสถาบันการฝกอบรมผูจะเตรียมตัวเพื่อบวชเปนบาทหลวงคาทอลิก จึงมีเนื้อหา  
หลักสูตรการฝกอบรมที่หลากหลายแตกตางกัน  ท้ังยังไมมีสามเณราลัยใหญสําหรับการศึกษาข้ัน
อุดมศึกษาในหลักสูตรปรัชญาและเทววิทยา  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 “วิทยาลัย 
แสงธรรม (Saengtham College)” เพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 19 เมษายน  พ.ศ. 2519 
 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตใหเปดวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันระดับอุดมศึกษา  
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 ใหมีศักดิ์และสิทธ์ิเทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ 
เม่ือ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2522 
 ปการศึกษา 2537 
 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  เปนหลักสูตรศิลป - 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  และไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเม่ือวันที่ 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 และไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
 ปการศึกษา 2541 
 ปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  และหลักสูตร 
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุง
ท้ังสองหลักสูตรต้ังแตปการศึกษา 2542  และสํานักงานคณะกรรมขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับทราบ 
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 ปการศึกษา 2543 
 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ในคณะศาสน-
ศาสตร ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานการศึกษา  เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2545  
1 พฤษภาคม พ.ศ.2546 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรท้ัง
สามหลักสูตร โดย เร่ิมใชหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2547 
 29 มกราคม พ.ศ. 2552 
 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม  มีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  ซ่ึงเร่ิมใชหลักสูตรท้ังสามหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2552      
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม  มีมติอนุมัติและรับรองวิทยฐานะ หลักสูตรศิลป- 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทววิทยาจริยธรรม หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2552  ซ่ึงจะเร่ิมใชในปการศึกษา 
2553   
 
2. เอกสารท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548  
 กระทรวงศึกษาธิการ  ไดออกประกาศกระทรวงฯ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีใช 
ในปจจุบันใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึนเพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ดังตอไปนี้ 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2548” 
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 2. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษา
หลังปริญญาตรี)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปดใหมและหลักสูตรเกาท่ีจะปรับปรุง
ใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชขอบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 3. ใหยกเลิก 
  3.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เ ร่ือง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2533” ลงวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 
  3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542”  ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
 4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา   ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เนนการ
พัฒนานักวิชาการและ นักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อใหมีความรูความ
เช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน  และควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง 
  อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 
40 ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 
  4.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ   ปรัชญาของการอุดมศึกษา   ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและ         
นักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ  โดยกระบวนการวิจัย เพื่อให
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืน ๆ ได
อยางตอเน่ือง มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 5. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการศึกษาภาคฤดู
รอนใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 
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 สถาบันอุดมศึกษาใดท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน เชน ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค  
ใหถือแนวทางดังนี้ 
  ระบบไตรภาค  1 ปการศึกษา แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 
  ระบบจตุรภาค  1 ปการศึกษา แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห  
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืนใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้น รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
 6. การคิดหนวยกิต 
  6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  
15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
  6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
  6.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม   ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง 
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
  6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย  ท่ีใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ัน ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ  
1 หนวยกิต ระบบทวิภาค 
  6.5 การคนควาอิสระ  ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
  6.6 วิทยานิพนธ  ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 7. โครงสรางหลักสูตร 
  7.1 ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมีจํานวนหนวยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
  7.2 ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36  
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ 
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   แผน ก  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้  
    แบบ ก 1  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา  
36 หนวยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
    แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   แผน ข  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตอง 
ทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 
  7.3  ปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
   แบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ 
ท่ีกอใหเกิดความรูใหม  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรม 
ทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนด ดังน้ี 
    แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
    แบบ 1.2   ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
   ท้ังนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและ   
คุณภาพเดียวกัน 
   แบบ 2  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
    แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
    แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ 
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
   ท้ังนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและ   
คุณภาพเดียวกัน 
 8.  การรับและเทียบโอนหนวยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวย
กิต รายวิชาหรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับ
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บัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได  ท้ังนี้ นักศึกษา 
ตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตาม
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 9. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย   ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา  
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาท่ี
เปนอาจารยประจําตามท่ีระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น และตองมีคุณสมบัติดังน้ี  
  9.1 ปริญญาโท 
   9.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองอาจารยประจําหลักสูตร  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 
   9.1.2  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
    1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํา 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    2)  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  ตองเปนอาจารย
ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   9.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา 
   91.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดาน 
การสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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  9.2  ปริญญาเอก 
   9.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองอาจารยประจําหลักสูตร  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  จํานวนอยางนอย 3 คน 
   9.2.2  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
    1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํา 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารย
ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   9.2.3  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   9.2.4  อาจารยผูสอน   ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการ
สอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  9.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  จํานวนและ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 9.1.1 และ 9.1.4 
โดยอนุโลม 
 10. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
  10.1 อาจารยประจํา 1 คน   ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน   หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ี
จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน  ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน  แตท้ังนี้ตองไมเกิน  
10  คน 
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  10.2 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยท้ังท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควา
อิสระ 3 คน ท้ังนี้ ใหนับรวมนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 
  10.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 
 11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 
  11.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเทา 
  11.3 ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  11. 4 ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
ท่ีมีผลการเรียนดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเทา 
 12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 
 ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละภาคเรียนปกติ  และใหใชเวลาศึกษา
ในแตละหลักสูตร ดังนี้ 
  12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 3 ปการศึกษา 
  12.2 ปริญญาโท  ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 
  12.3 ปริญญาเอก  ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  
ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา  สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก  ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษาการลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา  
ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดหนวยกิตท่ีใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ  
โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดขางตนในสัดสวนท่ีเหมาะสม 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ  การลงทะเบียนท่ีมี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือน 
ตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
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 13. เกณฑการสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
  13.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ตองเรียนครบ
ตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
  13.2 ปริญญาโท  
   13.2.1 แผน ก แบบ ก 1   เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
เปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธจะตอง
ไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับ 
ใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ  หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 
   13.2.2 แผนก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนด 
ในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ 
ท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพ
ทางวิชาการ  หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
   13.2.3 แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร  
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  และสอบ
ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาใน
สาขาวิชานั้น 
  13.3 ปริญญาเอก 
   13.3.1 แบบ 1  สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
ข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  
และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
   13.3.2 แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร  
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา   
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สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธ์ิขอทํา
วิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ  และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ  
ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ 
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง  
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
 14. ช่ือประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา 
  14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใหใชช่ือวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate 

Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยช่ือสาขาวิชาตอทาย 

  14.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ใหใชช่ือวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

(Higher Graduate Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิตช้ันสูง (Higher Grad. Dip.)” แลวตามดวยช่ือ

สาขาวิชาตอทาย 
  14.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก   สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราช-
กฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชช่ือปริญญาตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิไดกําหนดช่ือไวในพระราชกฤษฎีกาหรือ
กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ใหใชช่ือปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามท่ีคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด 
 15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน  ซ่ึงอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
  15.1 การบริหารหลักสูตร 
  15.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
  15.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
  15.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
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 16. การพัฒนาหลักสูตร 
 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเน่ืองทุก 5 ป 
 17. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะ
พจิารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนท่ีสุด  
 2.2  กฎกระทรวง วาดวย การขอใหรับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงฯ วาดวยการขอใหรับรองและการรับรองวิทย
ฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551  ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 54 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ขอ 2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดจะเปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามท่ีไดรับใบอนุญาต
แลว ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันยื่นคําขอใหรับรองวิทยฐานะตอคณะกรรมการตามแบบ รกอ. 
05  ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมท้ังรายละเอียดท่ีแสดงศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 ขอ 3 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนใดแลวใหเสนอตอรัฐมนตรีโดยเร็ว  
 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการออกใบรับรองวิทยฐานะใหแกสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนตามแบบ รกอ. 06 ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ในการพิจารณาใหความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
กอนเวลาที่จะเปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามท่ีไดรับใบอนุญาต 
 ขอ 4 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมมีศักยภาพ 
และความพรอมในการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
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กําหนด ใหคณะกรรมการแจงเปนหนังสือใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันปรับปรุงแกไขใหแลว
เสร็จภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ขอ 5 การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมีระยะเวลาคราวละหาป
การศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการยื่นคําขอใหรับรองวิทยฐานะใหมภายในเกาสิบวัน
กอนครบกําหนดเวลาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ 6 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดท่ีไดรับการรับรองวิทยฐานะกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ ใหถือวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไดรับการรับรองวิทยฐานะตอเนื่องไปอีกสามป
การศึกษา 
   
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย 
แสงธรรรม  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร 
วิทยาลัยแสงธรรม  ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ 2552 (คณะกรรมการฝายวิชาการ, 2552) และไดรับ
การอนุมัติและรับรองวิทยฐานะจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในคราวประชุม คร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันท่ี 
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) มีรายละเอียดดังนี้ 
 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  คร้ังลาสุด 
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ใน พ.ศ. 2547  เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานคริสตศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเช่ือ 
คริสตชน  การบําเพ็ญศาสนกิจ   การอภิบาลและการเผยแผคริสตศาสนธรรม 
  สาขาวิชาเทววิทยา  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง  
เพื่อความเหมาะสมกับบริบทสังคมปจจุบัน  มีบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุกๆ ดาน  มีความรู 
คูคุณธรรม ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545)  รวมท้ังดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
หลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน  พันธกิจ และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม ท่ีเนนการผลิต
บัณฑิตเพื่อรับใชสังคม  เปนผูนําและแบบอยางการดําเนินชีวิตตามแนวทางเทววิทยาดานจริยธรรม
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  รวมทั้งขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจ งานวิจัย  การจัดสัมมนานักศึกษา 
บัณฑิต  ผูใชบัณฑิต คณาจารย  ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญมาใหขอเสนอแนะตอหลักสูตรดังกลาว  
จึงเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวใหมีการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป 
กลาวคือ ในระดับมหาบัณฑิต เพื่อเปนการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับ
สังคมไทยอันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชสูการเปนผูนํา เปนผูเช่ียวชาญ และผูสอน
เทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และสามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน  
ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา 
 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 
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  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง  สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม  มีจิตอาสาในการเสริมสรางสันติสุขในชุมชน   
ดวยการเสวนาและ ศาสนสัมพันธ 
 6. กําหนดการเปดสอน 
  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป 
 7. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
  7.1 คุณวุฒ ิ
   7.1.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา 
เทววิทยา  หรือสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม
ต่ํากวา 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 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาปและศีลเจิม   

              ผูปวย 
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 
ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญา  
             กับเทววิทยา 

ทว. 322 เทววิทยาเรื่องมนุษย บาปและ 
              พระหรรษทาน 

ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภบิาลผูปวยและ  
             ผูสูงอายุ    

  

 

   หรือรายวิชาท่ีทําการเรียนการสอนในช้ันปท่ี 2  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยา  วิทยาลัยแสงธรรม   
   หากยังไมเคยศึกษาในรายวชิาดังกลาวมากอน ตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการ
เรียนอยางนอยเปน C   
 
 
 



 - 21 - 

   หรือ 
   7.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา
ปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม   ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.75   และผานหรือสอบผาน
การศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาในขอ 7.1.1  
   นอกจากน้ัน ตองผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา 
และมีผลการเรียนอยางนอยเปน C+ ในรายวิชาตอไปนี้ 
2 

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 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธ- 
              สัญญาใหม     

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 
  7.2  คุณสมบัต ิ
   7.2.1  สําหรับสามเณรหรือนักบวชครสิตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก 
    ก)  มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในขอ 7.1 
    ข)  ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะท่ีสังกัดอยู 
    ค)  มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด 
    ง)  มีหลักฐานการสมัครครบถวน  
   7.2.2  สําหรับบุคคลท่ัวไป 
    ก)  มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในขอ 7.1 
    ข)  มีผูรับรองความประพฤติ 
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    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  
  อาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 อีก 1 ภาคการศึกษา เปนระยะเวลาเรียน 
ไมนอยกวา 8 สัปดาห ท้ังนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ  
ในกรณีจําเปนและวิทยาลัยเห็นชอบแลว 
 10. ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา  
 11. การลงทะเบียนเรียน 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน
ไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคฤดูรอน ท้ังนี้ ไมรวมหนวย
กิตของวิทยานิพนธ  หรือการคนควาอิสระ  หรือการลงทะเบียนเรียน  เพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรู  
การลงทะเบียนวิชาเรียนมากกวาท่ีกําหนด  จะกระทําได ในกรณีท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 
 12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  12.1 การวัดผล 
   12.1.1 วิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนไว 
ไมนอยกวา 1 คร้ัง 
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   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  วิทยานพินธหรือการคนควาแบบอิสระยังอยู

      ในระหวางการดําเนินการ (Thesis in Progress)
        AU   หมายถึง  ผูเขารวมศึกษา (Auditor) 

X   หมายถึง  ยังไมไดรับผล (No Report) 
W   หมายถึง  การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawal) 

   12.1.4 คาอักษรระดับคะแนนกําหนดดังนี้ 
A   เทากับ   4.00 
B+   เทากับ   3.50 
B   เทากับ   3.00 
C+   เทากับ   2.50 
C   เทากับ   2.00 
D+   เทากับ   1.50 
D   เทากับ   1.00 
F   เทากับ   0 
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   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 โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัย ในกรณีท่ีไดอักษร I  จะตองแกไขอักษร  I  
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 
   12.1.8 อักษร S แสดงวา ผลการศึกษาหรือการสอบเปนท่ีพอใจ อักษร U แสดง
วาผลการศึกษาหรือการสอบยังไมเปนท่ีพอใจ ใชสําหรับรายวิชาท่ีกําหนดใหมีการประเมินแบบไม
คิดคาระดับคะแนน ในกรณีท่ีไดอักษร U จะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซํ้า 
   12.1.9 รายวิชาท่ีนักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+  เทานั้น จึงจะนบั  
หนวยกิต ของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   12.1.10 การประเมินผลวิทยานิพนธ  และการคนควาอิสระ ใชอักษรระดับ
คะแนน S หรือ U หากสอบไมผานในครั้งแรกจะตองสอบใหม 
   12.1.11 วิทยาลัยจะคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากหนวยกิตและ 
คาอักษรระดับคะแนนของรายวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  
   12.1.12  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจะนําเอาผลคูณของจํานวน
หนวยกิตกับคาอักษรระดับคะแนนทุกรายวิชาตามขอ 12.1.4 มารวมกันแลวหารดวยผลบวกของ
หนวยกิตของรายวิชาท้ังหมด ในการหาร กําหนดใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง 
  12.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
   ตองศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดตามโครงสรางหลักสูตรโดยจะตอง
ไดรับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา   
   12.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)  ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
วิทยานิพนธ ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซ่ึงไดรับการแตงตั้งไมนอย
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
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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) มีระยะเวลาการศึกษาไมมากกวาระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดตาม
จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนด 
 13. อาจารยผูสอน/ประจําหลักสูตร 
  อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  
มีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบใน
หลักสูตร (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) ซ่ึงประจําตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรและ
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 5 คน   
  13.1 อาจารยผูสอน/ประจําหลักสูตร 
   1) บาทหลวง  ดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย 
   2) บาทหลวง  ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา 
   3) บาทหลวง  ผศ.ดร.ไพยง  มนิราช 
   4) มุขนายก  ดร.ลือชัย  ธาตุวิสัย 
   5) บาทหลวง  ดร.สุรชัย  ชุมศรีพันธุ 
  13.2 รายนามผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   1) บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย 
   2) บาทหลวง ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา 
   3) บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง  มนิราช 
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  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 

  และ  
 อาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมท่ีเปนผูสอน

รายวิชาท่ีมีอยูในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม    
 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 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา 

   25 
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 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 จากบัณฑิต 
ในอัตราดังนี้ 
  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  

  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 
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  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 
   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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
  การทําวิทยานิพนธ 
 1) นักศึกษาจะเสนอช่ือเร่ืองและเคาโครงวิทยานิพนธไดเม่ือไดสอบผาน

หรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธซ่ึงไดรับการแตงต้ังแลว 

 2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธได หลังจากท่ีคณะวิชา
อนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ 

 3) การสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาเพื่อทดสอบความรู ความ
เขาใจ ความแจมแจงในการวิจัยของนักศึกษาโดยนักศึกษาเสนอวิทยานิพนธและ
บทคัดยอท่ีไดรับความเห็นชอบข้ันสุดทายจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธตอคณะเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา  
3 คน 

 4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะเปนผูกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ 
ท้ังนี้ ตองอยูภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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 5) การสอบวิทยานิพนธจะถือวา ผาน ไดตอเม่ือคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธใหความเห็นชอบเปนตัวอักษร S  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ 
การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ 
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ตรวจทาน หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) จึงจะ 
มีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา   

 6) ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุดพรอมท้ัง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา 

   18.3.4 หมวดการคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข) 
   กอ. 791 การคนควาอิสระ    6  หนวยกิต 

                         IS. 791  Individual Study 
การคนควาอิสระ 

 1)  นักศึกษาจะเสนอช่ือเร่ืองและเคาโครงการคนควาอิสระได  เม่ือได
สอบผานหรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยมีแตมระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ซ่ึงไดรับการแตงต้ังแลว 

 2) ใหนักศึกษาเสนอการคนควาอิสระและบทคัดยอท่ีไดรับความเห็นชอบ   
ข้ันสุดทายจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระตอคณะฯ
เพื่อแตงต้ังคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 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. 
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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 

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  อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  นําสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดาน  ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  
ดวยการรวมมือกับศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  
สํานักงานบริหารและกิจการนักศึกษา รวมทั้งการสรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและตางประเทศ  โดยเฉพาะในเร่ืองตอไปนี้ 
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  19.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สํานักงานบัณฑิตศึกษา จัดการเรียน 
การสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร   ทุกรายวิชาท่ีสํานักงานฯ  รับผิดชอบ  จะตอง 
มีผูรับผิดชอบรายวิชาและ/หรือ ผูประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัด
ตารางเรียนรายวิชา   อาจารยประจําทุกทานจะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาท่ีตนสอนเสมอ 
ทุกวิชาจะตองมีการจัดทําประมวลการสอนเสนอตอคณะวิชาเพ่ือตรวจพิจารณาเบ้ืองตนและใชเปน
แนวทางติดตาม ควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารยผูสอน  มีการดําเนินการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทน
นักศึกษา (หัวหนาช้ันป/ผูประสานงานประจําช้ันป)  มีการเชิญวิทยากรและผูเช่ียวชาญในรายวิชา
จากสถาบันตางๆ มารวมอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยการสง
นักศึกษาไปสัมผัสชีวิตชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ ดวยความรวมมือกับ
กิจการสโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม   มีการประเมิน
การเรียนการสอนและการประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา  ตลอดจนมีการนําผลประเมิน
มาปรับปรุงการสอนของอาจารย และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  
ทุกภาคการศึกษา  
  19.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน  สํานักงานบัณฑิตศึกษามีระบบการรับและ
คัดเลือกอาจารยตามเกณฑท่ีวิทยาลัยกําหนด  เพื่อกําหนดแนวทาง ติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานตามภารกิจของอาจารยผูสอนอยางจริงจัง  มีการกําหนดภาระงานของอาจารยอยาง
เปนลายลักษณอักษร  มีระบบ และกลไกในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย  รวมทั้งการเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  การจัดต้ังคลีนิควิจัย   การจัดหาทุนและโครงการ
พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน ท้ังทางดานการศึกษาและทางดานวิชาการ  มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยางสมํ่าเสมอ  และนําผลประเมินมาพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย  รวมท้ังมีระบบและโครงการสงเสริมการผลิตและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  19.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร  สํานักงาน
บัณฑิตศึกษามีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร ตาม
ธรรมชาติของรายวิชา  ท้ังนี้ความสอดคลองของวัตถุประสงคของรายวิชา กับการวัดผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารยกอนเปด    
ภาคเรียน  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบการประชุม
พิจารณาผลการตัดเกรด ท้ังในระดับคณะวิชาและฝายวิชาการ เปนกลไกในการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา มีการนําผลการประเมินมา
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ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ภายหลังการประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด  รวมท้ังมี
โครงการการทําวิจัยในช้ันเรียน 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
บริการหองสมุดและแหลงคนควา  สามารถสืบคนและแสวงหาความรูจากท้ังภายในและภายนอก
ประเทศได  นิสิตสามารถใชบริการดานระบบสารสนเทศ จากศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
รวมท้ังมีการบริการคอมพิวเตอรและหองสารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษาท่ีสามารถ
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 
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 19.4  ความตองการของสังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 สํานักงานบัณฑิตศึกษา มีการสํารวจความตองการทางวิชาการ  สถาบันทางศาสนา  
ชุมชน  หรือทองถ่ิน เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจ ผูใชบัณฑิต  
ตามเกณฑท่ีระบุไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย 
 20.  การพัฒนาหลักสูตร 
 ดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศาสนศาสตร  ดังนี้ 
  (1)  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ                 
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ 
ทุกภารกิจและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

 (2)  การเรียนการสอน 
       มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนน

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

 (3)  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
        มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ี

ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของวิทยาลัย 
(4)  การวิจัย 

  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  งานวิจัยและงานสรางสรรค  
ท่ีตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใช
ประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
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 (5)  การบริการวิชาการแกสังคม 
 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสาขาวิชา 

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

 (6)  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีงาน/โครงการ/กิจกรรมใน

การอนุรักษ พัฒนา  และสรางเสริมอัตลักษณ  ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผลในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม  

 (7)  การบริหารและการจัดการ 
 สํานักงานบัณฑิตศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มีการพัฒนา

สาขาวิชาสูองคการเรียนรู   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษา ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน 
การสอน และการวิจัย 

 (8)  การเงินและงบประมาณ 
 มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม  

ตอจํานวนอาจารยประจํา  รายรับของสํานักงานบัณฑิตศึกษา ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ในนามสํานักงาน ตออาจารยประจํา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังใน
ประเทศ  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   
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มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน/กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา 

 ในกรณีท่ีเห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือประโยชนแกนักศึกษา อาจ
ดําเนินการกอนถึงกําหนดเวลา 5 ป  

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

เปนหลักสูตรท่ีมุงการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย อันจะ 
เปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา  เปนผูเช่ียวชาญ และผูสอนเทววิทยา 
ดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และสามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน  
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 

 21.1.2 แผน ข. ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  และการศึกษา
คนควาอิสระ ตามท่ีกําหนด 

21.2  โครงสรางหลักสูตร1   

                                                        
1เกณฑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36  

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

อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตอง 
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควา
อิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 
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         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 

 
4. เอกสารสรุปผลการศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 แผนกบัณฑิตศึกษา ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2552 เสนอและไดรับอนุมัติโครงการศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัยของ
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ  เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต  วิทยาลัยแสงธรรม  
 ในปการศึกษา 2552  บุคลกรในแผนกบัณฑิตศึกษา ไดไปศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ.นครปฐม  มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นคร- 
ศรีธรรมราช  และไดรายงานที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ สรุปสาระไดดังนี้ (คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ, 2553) 
 4.1 การศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2552 
      การศึกษาดูงานท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังนี้ คณะผูศึกษาดูงาน ไดรับ
ขอมูล/ความรู ประสบการณจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในเร่ือง 1) ประวัติ วิสัยทัศน  
วัตถุประสงค  พันธกิจ   2)โครงสรางการบริหารจัดการ  3) บุคลากร  /  ขอบขายภาระงาน  
4) การวางแผนงาน (แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการประจําป)  5) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ตั้งแตการรับสมัครนักศึกษา การคัดเลือก การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน  การเชิญ
อาจารยผูสอน การจัดอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  การสอบ  การสงผลการเรียน  
การทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ  การตรวจสอบการจบการศึกษา การข้ึนทะเบียนบัณฑิต  และการรับ
ปริญญา  6) การจัดทําคูมือ  เอกสาร แบบคํารองตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ในการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย  ซ่ึงสามารถสรุปหลักสําคัญไดดังนี้ 
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 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีฐานะเทียบเทากับคณะวิชา  เปนหนวยงาน
กลางในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  มีภาระ 3 ดาน คือ 
   1) ดานนโยบายและการบริหาร ดําเนินงานโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย   
  2) ดานการเรียนการสอน ดําเนินการโดยภาควิชา และสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
   3) ดานบริหารธุรการและบริการการศึกษา ดําเนินการโดยสํานักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย แบงเปน  
   3.1) งานบริหารและธุรการ 
   3.2) งานคลังและพัสด ุ
   3.3) งานสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
   3.4) งานบริการการศึกษา 
   3.5) งานแผนและพัฒนาระบบ 
 โดยแตละสวนงานจะดําเนินการ ประสานงานกับนักศึกษา คณาจารย และทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวของ โดยมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาตรของบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ เชน 
  1) ระบบบริการการศึกษา เพื่องานดานการศึกษา : ทะเบียน ประมวลผล หลักสูตร 
และวิทยานิพนธ 
  2) ระบบ MIS เพื่องานดานบริหารจัดการ : งบประมาณ การเงิน พัสดุ และ
บุคลากร 
  3) เว็บไซต  เพือ่เผยแพรขอมูลขาวสารดานการศึกษาและการบริหารจัดการ 
  4) E-mail เพ่ือการติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอก / ใหขอมูล / รับฟง
ความคิดเห็น 
               สรุปส่ิงท่ีจะนํามาประยุกตใช/ไดรับคําแนะนํา คือ 1) วิทยาลัยแสงธรรมควรใช 
สํานักงานบัณฑิตศึกษา มากกวา บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือสะดวก และเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย  
2) สามารถนํารูปแบบการบริหารจัดการ มาประยุกตใชได  3) สามารถนําคูมือ เอกสาร แบบคํารอง
ตางๆ มาประยุกตใชกับวิทยาลัยแสงธรรมได  4) ดําเนินการสรางเครือขายทางวิชาการรวมกัน เชน 
การสงนักศึกษา/คณาจารย/บุคลากร เขารวมการประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานวิจัย ท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดในชวงเดือนมีนาคมของทุกป  
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 4.2 การศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 ซ่ึงเดิมไดกําหนดไว ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2552  แตเนื่องจากในวันดังกลาว สมาชิกของ
คณะผูศึกษาดูงานหลายทานติดภารกิจสําคัญและดวนพิเศษ จึงไมสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานท่ี
มหาวิทยาลัยคริสเตียนได  คณะผูศึกษาดูงาน จึงไดศึกษาขอมูลท่ีไดรับจากทางเว็บไซตและ 
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยคริสเตียนอยางไมเปนทางการแทน  ซ่ึงคณะผูศึกษาดูงาน ไดศึกษา
ขอมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับ 1) ประวัติ วิสัยทัศน  พันธกิจ 2) โครงสรางการบริหารจัดการ บุคลากร 
3) การวางแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยคริสเตียน 4) การดําเนินงาน 5) คูมือ เอกสารตางๆ  
ซ่ึงสามารถสรุปหลักสําคัญไดดังนี้ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีฐานะเทียบเทาคณะวิชา มีคณบดี เปนผูดูแล
รับผิดชอบ บริหารจัดการโดยผานทางสํานักบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  ซ่ึงแบงออกเปนสวนงานดังนี้ 
  1) งานบริหารและงานธุรการ 
  2) งานประชาสัมพันธและการตลาด 
  3) งานนโยบายและแผน 
  4) งานกิจการนักศึกษา 
  5) งานสนับสนุนวิชาการ 
  6) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
               สรุปส่ิงท่ีจะนํามาประยุกตใช  1) สามารถนํารูปแบบการบริหารจัดการ มาประยุกต
ใชได  2) สามารถนําคูมือ เอกสาร แบบคํารองตางๆ มาประยุกตใชกับวิทยาลัยแสงธรรมได  
 4.3 การศึกษาดูงานสํานักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2553  
  การศึกษาดูงานในคร้ังนี้ ไดรับความรู ประสบการณจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  ในเ ร่ือง  1)  โครงสรางการบริหารจัดการ  2)  บุคลากร  /  ขอบขายภาระงาน  
3) การวางแผนงาน (แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการประจําป)  4) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
การจัดการเรียนการสอน ตั้งแตการรับสมัครนักศึกษา การคัดเลือก การข้ึนทะเบียนนักศึกษา  
การลงทะเบียนเรียน  การเชิญอาจารยผูสอน การจัดอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก   
การสอบ  การสงผลการเรียน การทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ  การตรวจสอบการจบการศึกษา  
การข้ึนทะเบียนบัณฑิต และการรับปริญญา  4) การจัดทําคูมือ เอกสาร แบบคํารองตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงานของสํานักงานบัณฑิตศึกษา  ซ่ึงสามารถสรุป
หลักสําคัญไดดังนี้ 
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  ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  แบงออกเปน 6 ฝายคือ 
   1. ฝายธุรการ ดําเนินงานธุรการตางๆ  
   2. ฝายรับนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานรับ
นักศึกษา งานคัดเลือกนักศึกษา งานตรวจสอบหลักฐานการศึกษา งานแนะแนว ฯลฯ  
   3. ฝายทะเบียน ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานทะเบียนประวัติ งานลงทะเบียน 
งานตรวจสอบรูป/เอกสารทางการศึกษา   งานตรวจสอบการจบการศึกษา ฯลฯ 
   4. ฝายบริการการสอน ดําเนินงานเกี่ยวกับ  งานจัดตารางสอน/ตาราง
สอบ  งานจัดสอบ งานบริการหองเรียน  งานบริการขอมูลรายวิชาท่ีเปดสอน/สอบ งานสนับสนุน
การลงทะเบียน ฯลฯ 
   5. ฝายวัดผล ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานการสอบ งานประมวลผลการศึกษา 
งานบริการตรวจกระดาษคําตอบ(ปรนัย) / จัดทําคะแนน (ปรนัย) ท้ังของภายในมหาวิทยาลัย และ 
ของหนวยงานภายนอก   งานตรวจจําแนกสภาพของนักศึกษา งานสรุป/วิเคราะหขอมูลการศึกษา  
   6. สํานักงานบัณฑิตศึกษา จะเปนหนวยงานที่ประสานกับสวนสงเสริม
วิชาการท่ีควบคุมดูแลในเร่ืองของหลักสูตร (การเปด การขอรับรอง การปรับปรุงหลักสูตร 
การพัฒนาการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ โดยมีประธานหลักสูตร รวมดูแล
รับผิดชอบ)  โดยสํานักงานบัณฑิตศึกษา  มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (อธิการบดีเปนประธาน)   
มีหนาท่ีในการดูแลบริหารจัดการ ในระดับบัณฑิตศึกษา  มีเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 2 คน   
ในการประสานงาน  การดําเนินงานตางๆ โดยแบงงานออกเปน 
    6.1 งานรับนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ดําเนินการเปดรับ
สมัคร  ระเบียบการสมัคร ประกาศผล  กําหนดเลขบัตรนักศึกษา ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ ทําบัตร
นักศึกษา ตรวจสอบคุณวุฒิ ฯลฯ   
    ซ่ึงระบบการศึกษา  จะใชระบบไตรภาค ๆ  ละ  12 สัปดาห 
(พฤษภาคม-สิงหาคม   กันยายน-ธันวาคม  มกราคม-มีนาคม)  
    6.2 งานสารสนเทศและพัฒนาระบบ ดําเนินการจัดทําเอกสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ  วิเคราะหระบบ ฯลฯ 
    6.3 งานวิทยานิพนธ  ดําเนินการจัดทําคูมือการทําวิทยานิพนธ  
การตรวจสอบรูปเลม การใหคําแนะนํา ฯลฯ 
    6.4 งานทุนอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณภายใน) ดําเนินการ
ประสานระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาท่ีขอรับทุนอุดหนุน 
    6.5 งานตรวจสอบการจบการศึกษา (ผานเครือขายอินเตอรเน็ต) 
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    6.6 งานสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ดําเนินการบริการ
นักศึกษา/อาจารยเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ  คํารองตางๆ ประสานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เชน ฝายทะเบียน ฝายวิจัย ฯลฯ 
    6.7 งานผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ซ่ึงเปน
คณะกรรมการที่ควบคุมดูแลการบริหารจัดการสํานักงานบัณฑิตศึกษา (อธิการบดีเปนประธาน)  
มีการประชุม 2 เดือน/คร้ัง 
  สรุปส่ิงท่ีจะนํามาประยุกตใช คือ 1) ช่ือหนวยงานที่ดําเนินการ ใช สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา ไมใช บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสะดวก และเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน  ไมตองมี
คณบดี  2) ใชหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพื่อลดตนทุนคาใชจายตางๆ  
 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 อนุรักษ ปญญานุวัฒน และคณะ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษา 1) แนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารอุดมศึกษา  2) เปรียบเทียบรูปแบบระบบการจัดการศึกษาแบบ 
ไตรภาคกับระบบการศึกษาแบบทวิภาค 3) เสนอแนวทาง ประเด็นตาง ๆ ในการปรับระบบ และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการเปล่ียนแปลงการศึกษาจากระบบหนึ่งไปเปนอีกระบบหนึ่ง และ  
4) เพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงรูปแบบการบริหารการศึกษา ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  โดยครอบคลุม 8 สถาบันอุดมศึกษา 
และ 1 วิทยาเขต ใน 4 ภาค ท่ีมีการจัดการศึกษาแบบไตรภาคและทวิภาค ไดแก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  และปตตานี โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เปนกลุมตัวอยางของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดแบบไตรภาค   
ผลการศึกษามีดังนี้   
 1) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารอุดมศึกษาใหสอดคลองกับ
แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา มี 5 แนวทาง คือ (1) การเรงรัดกระบวนการผลิตผูสอนใหได มาตรฐาน
และคุณภาพ (2) การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือใหผูเรียนเปนคนคิดเปน (3) สนับสนุน
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนและหลักสูตร (4) นิเทศและประเมินผลการจัดการเรียน 
การสอนอยางตอเนื่อง และ (5) กระตุนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ผูสอน สถาบันการศึกษา และ
ชุมชนกับองคกรตาง ๆ เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน  
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 2) ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบไตรภาคกับการศึกษาแบบทวิภาค 
พบวารูปแบบการจัดการศึกษาแบบไตรภาคกับแบบทวิภาค ตางก็มีปญหาระดับนอยถึงปานกลาง
เปนสวนใหญในหลายดาน ท้ังการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนการเรียน
สอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ แตเม่ือนํามาเปรียบเทียบกันแลว ปญหาของท้ังสอง
รูปแบบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 3) แนวทางในการปรับระบบและผลกระทบ ไมพบวามีขอเสนอท่ีเด็ดขาดในการให
ปรับเปล่ียนจากการเรียนการสอนแบบไตรภาคไปสูแบบทวิภาค หรือเปล่ียนจากทวิภาคเปนแบบ
ไตรภาค แตอาจดําเนินการปรับปรุงใหมีมากกวาหนึ่งวิธีการเรียนการสอนได ในบางหลักสูตร  
โดยใหยึดหลักความเปนเอกภาพในนโยบายและรูปแบบหลักท่ีเปนอยู แตใหมีความหลากหลาย
ของวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือใหผูเรียนท่ีมีขอจํากัดไดมีโอกาสเรียนรูได และควรมีการ
กําหนดแนวคิดพรอมท้ังศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึกตอไป 
 4) แนวทางปรับปรุงรูปแบบการบริหารการศึกษาท่ีจะนําไปสูการปรับระบบและ
รูปแบบการจัดการเรียน การสอนใหสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ (1) แนวทางการปรับระบบจากระบบการสอนเดี่ยวไปสู 
ความหลากหลาย  (2) การกําหนดเกณฑการปรับระบบการเรียนการสอน และ (3) การศึกษาแนวลึก
และกวางถึงผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546 : บทสรุปผูบริหาร) ไดศึกษานวัตกรรมการ
บริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศและประเทศไทยและเสนอผลการศึกษา 
เพื่อเปนขอมูลในการจัดการทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาของประเทศไทยเพ่ือเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพและโอกาส
ทางการศึกษา  ผลการศึกษาแบงออกเปน 4 สวน คือ 
 1) รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ  ผลการศึกษาพบวา 
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ (ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ มาเลเซีย 
และมองโกเลีย) มีการใชนวัตกรรรม เทคโนโลยีส่ือสาร  และสารสนเทศท้ังการบริหารวิชาการและ
การดําเนินการ มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการรวมเปนเครือขาย  มุงเนนการควบคุม
คุณภาพและปรับปรุงการดําเนินงาน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
 2) การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและนวัตกรรมการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนว
ใหมของไทย ผลการศึกษาพบวา 
  2.1) การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  ใชแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป เปนกรอบให
สถาบันอุดมศึกษาไดปรับตนเองไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศและ 
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การเตรียมตัวสําหรับอนาคตใน 5 ดาน ไดแก เนนความเสมอภาคในโอกาสศึกษา เนนประสิทธิภาพ
การบริหาร เนนความเปนเลิศ เนนความเปนนานาชาติ เนนการบริหารใหคลองตัวและสงเสริม
บทบาทเอกชน ซ่ึงทิศทางท้ัง 5 ดานไดชวยสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนของสถาบันไดระดับหนึ่ง 
  2.2) ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
แนวใหมของไทย มี 4 ประการคือ ดานนโยบายการอุดมศึกษาเพื่อปวงชน ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่จํากัดและการมุงเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ ดานความกาวหนาของเทคโนโลยี 
การส่ือสารรูปแบบตาง ๆ และดานการปกครองตนเองของสถาบัน 
  2.3) รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม แมแตละสถาบัน 
ยังเปนไปในระบบราชการภายใตการกํากับดูแลและควบคุมจากหนวยงานภาครัฐ แตรูปแบบ 
การบริหารจัดการภายใน "ระดับมหาวิทยาลัย" นั้นมีพัฒนาการท่ีหลากหลายสรุปได 4 รูปแบบคือ 
 (1) แบบองคกรท่ีเนนกระบวนการ (2) แบบผูประกอบการหรือบริษัท (3) แบบวิสาหกิจหรือ
นวัตกรรม  และ (4) แบบเครือขาย 
  2.4) รูปแบบการบริหารจัดการภายในสถาบันแตละสถาบันใน 5 ดาน สรุปได
ดังนี้ (1) ดานการบริหารจัดการท่ัวไป มุงเนนกลยุทธการบริหารงานสมัยใหม (Modern 
Management) มีการนําแนวคิด การจัดการทางบริหารธุรกิจมาใชในการบริหารองคการ สวน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเนนการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจและใหความสําคัญตอตนทุนตอ
หนวยและการจัดโครงสรางองคกรและระบบการริหารงานท่ีคลองตัว  (2) ดานการบริหารงาน
วิชาการ ใหความสําคัญตอผูเรียนมากขึ้น มีการวิเคราะหความตองการของผูเรียน สาขาวิชาท่ีเปน 
ท่ีตองการของตลาด นําแนวคิดทางการตลาดใชในการจัดกลุมผูเรียน เนนความตองการของชุมชน 
ทองถ่ิน มีการขยายรูปแบบการเรียนรูผานส่ืออินเตอรเน็ต หรือส่ือดาวเทียมมุงสูผูเรียนท่ีเปนคนไทย
ในตางประเทศ  (3) ดานการบริหารงานวิจัย มีการจัดต้ังกองทุนวิจัย การสนับสนุนใหบุคลากร 
ทําโครงการวิจัย มีการมุงเนนการตีพิมพ เอกสารรายงานวิจัยเผยแพรในวารสารนานาชาติ มีการ
จัดต้ังหนวยงานประสานงานวิจัยระดับสถาบัน  (4) ดานการบริหารการเงิน มุงเนนการปฏิรูปและ
ปรับปรุงระบบการเงิน และรูปแบบการหารายไดใหเพิ่มมากข้ึน (5) ดานการบริหารทรัพยากร
มนุษย มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการคัดเลือก สรรหา และการใหเงินเดือนท่ีแตกตาง 
 แมมีการบริหารจัดการท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ดีพบปจจัยเกื้อหนุนนวัตกรรม 
การบริหารสถาบัน 2 ดานท่ีสําคัญคือ วิสัยทัศนและภาวะผูนําของผูบริหาร และปฏิรูปอุดมศึกษา
ของไทยไดทําใหสถาบันแตละแหงตองพยายามปรับเปล่ียนตัวเองสูการพึ่งพาตนเองมากข้ึน
ประกอบกับเง่ือนไขเรื่องการประกันคุณภาพภายนอกทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปฏิรูปหรือปรับ
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ระบบการบริหารจัดการมุงสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน รวมท้ังการบริหารแบบโปรงใส 
พรอมรับการตรวจสอบจากภายในและภายนอก 
 3) ปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาแนวใหมของประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบวา  สถาบันตาง ๆ มีการพัฒนารูปแบบการจัดการภายในที่แตกตางและ 
มีลักษณะเฉพาะ  มีปญหาและอุปสรรคท่ีสถาบันตองเผชิญ  การวิเคราะหประเด็นปญหาจึงจําแนก 
ออกเปน 2 กลุม คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  3.1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีปญหา (1) แหลงท่ีมาของเงินทุนจาก
งบประมาณของรัฐลดลง  (2) การปรับสรางการบริหารงานมีเง่ือนไขและขอจํากัด (3) การบริหาร
จัดการยังมิไดมุงท่ีผูรับบริการ (4) ปญหาในการใชเคร่ืองมือปฏิบัติการรวมกันตามนโยบาย  
(5) การพยายามใหทุกคนจบปริญญาตรี มีผลกระทบตอศาสตรของวิชาการ หลักสูตรตอเนื่องไม
ไดผลเต็มท่ีเพราะผูเรียนไมพรอม (6) จํานวนงบประมาณการวิจัยมีจํากัดหรือไมตอเนื่อง ขาดความ
พรอมของบุคลากร (7) ความสามารถของบุคลากรในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
ยังอยูในวงจํากัด ทําใหไมไดใชประโยชนเต็มท่ี 
  3.2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีปญหา (1) ดานการบริหารการเงิน ตองพึ่ง
รายไดหลักจากคาหนวยกิต ทําใหเปนขอจํากัดตอการพัฒนาสรางสรรคสวนท่ีเปนการสนับสนุน
การวิจัย การบริการสังคม หรือสาธารณชน (2) ไดรับผลกระทบอยางมากจากการขยายตัวเชิง
ปริมาณท่ีไมจํากัดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และความไมชัดเจนของนโยบายของรัฐตอ 
การมีสวนรวมของภาคเอกชนในภาพรวมของการอุดมศึกษาของชาติ  (3) การแขงขันทางดาน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนถารัฐบาล
มิไดมีการกําหนดแผนภาพรวมของการอุดมศึกษาไทยท่ีชัดเจน และจะนําไปสูการมุงปริมาณ
มากกวาคุณภาพ   
 4) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร  
  4.1) รูปแบบความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษากับหนวยงานตนสังกัด 
เพื่อสงเสริมวัตกรรมการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาไทยท่ีมี คุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มี 4 ประการคือ (1) การเปล่ียนบทบาทของหนวยงานตนสังกัดจาก
การควบคุม เปนการติดตามกํากับดูแล (2) การสรางระบบและกลไกการส่ือสารสองทางระหวาง
หนวยงานตนสังกัดและสถาบันฯ  เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางกัน (3) หนวยงานของรัฐ 
ตองมีนโยบายชัดเจนในภาพรวมของการอุดมศึกษาไทย (4) หนวยงานตนสังกัดตองจัดทําแผน
ระยะส้ันและระยะยาว เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของชาติ  
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  4.2) การแบงประเภทของสถาบันอุดมศึกษา ควรแบงประเภทของสถาบัน 
อุดมศึกษาออกเปน 3 รูปแบบคือ (1) สถาบันท่ีมุงความเปนเลิศทางดานวิชาการและวิจัย   
(2) สถาบันท่ีมุงความเช่ียวชาญทางดานการสอนสาขาวิชาตาง ๆ มุงสรางความเช่ียวชาญในรูปแบบ
การเรียนการสอนแนวใหมสนองความตองการของตลาด  (3) สถาบันอุดมศึกษาสําหรับชุมชน
ทองถ่ิน เชน วิทยาลัยชุมชน 
  4.3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการระดับสถาบันอุดมศึกษาแนวใหมของไทย 
ท่ีนําเสนอ แบงออกเปน 5 ดาน คือ ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการท่ัวไป ยุทธศาสตรดานการ
บริหารวิชาการ ยุทธศาสตรดานการบริหารงานวิจัย ยุทธศาสตรดานการบริหารการเงิน และ
ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 จากงานวิจัยขางตน สรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดแผนดําเนินงาน 
ท่ีสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของสถาบัน  
ซ่ึงแตละสถาบันอาจมีรูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของตนเองท่ีเหมาะสม
และคลองตัว อาจมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบสมัยใหม โดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  ใหความสําคัญตอผูเรียนมากข้ึน มีการวิเคราะหความตองการของผูเรียน  
ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน มีการใชเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศทั้งการบริหารวิชาการ
และการดําเนินการ มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการรวมเปนเครือขาย มุงเนนการ
ควบคุมคุณภาพและปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
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 การวิจัยคร้ังนี้  เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากคณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง 
และนักศึกษา เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  
ใหมีความถูกตองเหมาะสม  คณะผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย  ตามหัวขอ
ตอไปนี้ 
 1. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
1. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  
 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทววิทยาจริยธรรม   คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม” 
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3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 3.1 คณะผูวิจัย ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548  กฎกระทรวง วาดวย การขอใหรับรองและ 
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
 3.2  คณะผูวิจัย ศึกษาเอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม  คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงไดรับการอนุมัติและรับรองวิทยฐานะจาก 
สภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  
 3.3 คณะผูวิจัย ศึกษาขอมูลการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน จากเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ 
เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   
 3.4  คณะผูวิจัย รวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
 3.5  คณะผูวิจัยรวมกับบุคลากรแผนกบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําเอกสาร (ราง) “รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  คณะศาสน
ศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม” (เดิมในการจัดทําและนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ ท่ี
ประชุมอธิการบานอบรม และท่ีประชุมนักศึกษา  ใชคําวา “คูมือการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2553”)  
โดยใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  และสงใหผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาใหขอเสนอแนะ  
เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง แลวเสนอตอรองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการให
ขอเสนอแนะ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง กอนนําเสนอคณะกรรมการฝายวิชาการ  
 3.6 คณะผูวิจัย  ประสานกับบุคลากรแผนกบัณฑิตวิทยาลัย  นําเอกสาร  (ราง)  
“รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรรม”  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ เพื่อประเมิน
ความถูกตองเหมาะสม และปรับปรุงแกไข 
 3.7  คณะผูวิจัย ประสานกับบุคลากรฝายวิชาการ นําเสนอ “รูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย
แสงธรรรม” ในท่ีประชุมอธิการบานอบรม เพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสม ใหขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ  
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 3.8  คณะผูวิจัย ประสานกับบุคลากรฝายวิชาการ นําเสนอ “รูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร  
วิทยาลัยแสงธรรรม” ในท่ีประชุมนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ช้ันปท่ี 2 เพื่อพิจารณาประเมิน 
ความเหมาะสม  ใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 3.9  คณะผูวิจัย รวมกับบุคลากรแผนกบัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไข “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม” ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 ศึกษาวิธีการสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากขอมูล เอกสาร งานวิจัย และ
การศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 4.2 สรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ เอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร 
วิทยาลัยแสงธรรรม” ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.3 นําเอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม”  ท่ีผานความเห็นชอบจาก
ผูเช่ียวชาญ รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝายวิชาการ และเสนอขอความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากอธิการบานอบรม 
(ผูปกครอง) และนักศึกษา ในการประชุมแตละกลุม 
 4.4 เก็บรวบรวมขอมูล จากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการฝายวิชาการ การประชุม
อธิการบานอบรม (ผูปกครอง) และ การประชุมนักศึกษา  
 4.5 สรุปและนําเสนอผลการวิจัย 
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การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัย 
แสงธรรม  ท่ีมีความถูกตองเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา  

คณะผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัย ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
 สวนท่ี 2  ผลการประเมิน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา 

 
สวนท่ี 1  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
                 เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม   
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  (Master of Arts in Moral 
Theology) 
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2. ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) 
 ช่ือยอภาษาไทย  ศศ.ม. (เทววิทยาจริยธรรม) 
 ช่ือเต็มภาษาองักฤษ Master of Arts  (Moral Theology) 
 ช่ือยอภาษาอังกฤษ M.A. (Moral Theology) 
 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานบัณฑิตศึกษา  คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
 
4. ความเปนมาของหลักสูตร 
 พ.ศ. 2519 วิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการเปดหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยา และไดรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ใน พ.ศ. 2522   มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง  คร้ังลาสุดใน พ.ศ. 2547   
เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานคริสตศาสนา โดยสาขาวิชาไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง จึงพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทววิทยาใหมีการศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิต ในปการศึกษา 2552 เพื่อพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย 
อันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา   เปนผูเช่ียวชาญ  และผูสอนเทววิทยา
ดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  และสามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน  
ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา 
 
5. ปรัชญา/วัตถุประสงค และสาระของหลักสูตร 
 5.1 ปรัชญา 
 การศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม คือ ระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนํา
คริสตศาสนาดานจริยธรรม 
 5.2  วัตถุประสงค 
  1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ใหเปนผูนําและแบบอยางในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
  2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูเช่ียวชาญ ผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรม  
ตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา 
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  3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการเสริมสรางความกาวหนาทาง 
เทววิทยาจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก สามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ินและ
ศาสตรอ่ืนๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
  4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม มีจิตอาสาในการเสริมสรางสันติสุขในชุมชน  
ดวยการเสวนาและ ศาสนสัมพันธ 
 5.3 สาระของหลักสูตร 
 เปนหลักสูตรท่ีมุงการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย  
อันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา  เปนผูเช่ียวชาญ และผูสอนเทววิทยา
ดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และสามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน  
ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา  
 
6. กําหนดการเปดสอน 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป 
 
7. การรับสมัคร  คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา และจํานวนนักศึกษาท่ีรับ 
 7.1 ใบสมัคร และระยะเวลาสมัคร หลักฐานและเงื่อนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามท่ีสํานักงาน
บัณฑิตศึกษากําหนด 
 7.2  คุณวุฒิ 
  7.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา 
เทววิทยา  หรือสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม
ต่ํากวา 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 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาปและศีลเจิม 

              ผูปวย 
ทว.326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาฯ ทว.426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ ทว.231 พันธกจิชาวคริสตตอพระเจา 
ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1 ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2 
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ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1 ทว.352  กฎหมายคริสตศาสนจักร 2 
ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญา  
             กับเทววิทยา 

ทว. 322 เทววิทยาเรื่องมนุษย บาปและพระ 
               หรรษทาน   

ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภบิาลผูปวยและผูสูงอาย ุ   

 
 หรือ  รายวิชาท่ีทําการเรียนการสอนในช้ันปท่ี 2 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาวิทยาลัยแสงธรรม 
  หากยังไมเคยศึกษาในรายวิชาดังกลาวมากอน ตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการ
เรียนอยางนอยเปน C   
  หรือ 
  7.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา
ปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม   ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.75   และผานหรือสอบผาน
การศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาในขอ 7.2.1 
  นอกจากนั้น ตองผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา 
และมีผลการเรียนอยางนอยเปน C+ ในรายวิชาตอไปนี้ 
 

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 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธ- 
              สัญญาใหม     

ทว.381 เทววิทยาเรื่องจติภาวะเบ้ืองตน 

 

  หรือ 
  7.2.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบัน 
อุดมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองแลว ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
ไมต่ํากวา 2.75 จากระดับคะแนนส่ี    และผานหรือสอบผานการศึกษารายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา
ตางๆ ในขอ 7.2.1  และ 7.2.2 
  7.2.4 หรือคุณวุฒิอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  7.2.5 หรือประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
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 7.3  คุณสมบัติ 
  7.3.1 สําหรับสามเณรหรือนักบวชคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก 
   ก)  มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในขอ 7.2 
   ข)  ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะท่ีสังกัดอยู 
   ค)  มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด 
   ง)  มีหลักฐานการสมัครครบถวน 
  7.3.2 สําหรับบุคคลท่ัวไป 
   ก)  มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในขอ 7.2 
   ข)  มีผูรับรองความประพฤติ 
   ค)  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือขัดตอการศึกษา 
   หรือตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
 7.4 จํานวนนักศึกษาท่ีรับ 
 รับนักศึกษาประมาณ 25 คน /ปการศึกษา (หากจํานวนนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกไมถึง 
20 คน วิทยาลัยอาจพิจารณาไมเปดสอน) 
 
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 การคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา มีหลักเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 
 8.1 ตองมีคุณสมบัติตามท่ีวิทยาลัยกําหนด  และ 
 8.2 พิจารณาจากผลการประเมินศักยภาพในการสอบขอเขียน ประกอบดวย 
  8.2.1 การทดสอบความรูในสาขาวิชาเทววิทยา 
  8.2.2 การทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ 
  และ 
  8.3  การสอบสัมภาษณ หรือ ตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป
กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา  การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ  เม่ือผูสมัครไดนําหลักฐาน 
มาแสดงวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด 
 
9. ระบบการศึกษา 
 จัดการศึกษาระบบทวิภาค ในปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาเรียนในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
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 อาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 อีก 1 ภาคการศึกษา เปนระยะเวลาเรียนไม
นอยกวา 8 สัปดาห   ท่ีมีช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ  จะเปดในกรณี
จําเปนและวิทยาลัยเห็นชอบ 
 
10. สถานท่ีเรียน 
 อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม  เลขท่ี 20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 
11. หอสมุด 
 นักศึกษาสามารถใชบริการไดท่ีหอสมุดวิทยาลัยแสงธรรม เปดใหบริการ วันจันทร-วัน
เสาร เวลา 08.00-16.00 น. โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีหอสมุดกําหนดไว  
 
12. คาธรรมเนียมการเรียน 
 12.1  หมวดคาเลาเรียน  ประกอบดวย 
  คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ   1,200 บาท 
  คาทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ หนวยกิตละ 1,500 บาท 

 12.2  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 

 12.3 หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย 
  คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพ่ือรวมฟง หนวยกิตละ            1,200 บาท 
  คาข้ึนทะเบียนแรกเขา     500 บาท 
  คาข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต    500 บาท 
  คารักษาสถานภาพบัณฑิตในกรณีพักการศึกษา 500 บาท 

 12.4 หมวดเบ็ดเตล็ด ประกอบดวย 
  คาลงทะเบียนหลังกําหนด วันละ     50 บาท 
  คาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับละ 50 บาท 
  คาใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ      20 บาท 
  คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา    200 บาท 
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 ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตรคนละ  150,000  บาท (รวมคาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาพื้นฐาน) 
 
13. จํานวนหนวยกิต  แผนการศึกษา โครงสรางหลักสูตร และ รายวิชาในหลักสูตร 
 13.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  48  หนวยกิต 
 13.2  แผนการศึกษา 
  หลักสูตรการศึกษามี 2 แผน คือ แบบ ก. แผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ และ แผน ข. 
ทําการคนควาอิสระ  ดังนี้ 
  13.2.1 แผน ก. แบบ ก (2)  ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร และ 
ทําวิทยานิพนธ ตามท่ีกําหนด 
  13.2.2 แผน ข. ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร และการศึกษา
คนควาอิสระ ตาม ท่ีกําหนด 
 

หมวดวิชา 
แผน ก 

แบบ ก (2) 
แผน ข 

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

 

 13.4  รายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ  โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ตามท่ีกําหนดไว ประกอบดวยหมวดวิชา และรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
 
  13.4.1 หมวดวิชาบังคับ 
      ตองเรียนรายวิชาในหมวดบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
   1) ทว. 500  ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม    3 (3-2-7)      
       TH. 500  Moral Theological Methodology 
   2) ทว. 501  เทววิทยาจริยธรรม           3 (3-0-9) 
       TH. 501 Moral  Theology 
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   3) 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 
  13.4.2 หมวดวิชาเลือก 
          แผน ก แบบ ก (2)  เลือกเรียน 12 หนวยกิต 
           แผน ข  เลือกเรียน 18  หนวยกิต 
           เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

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 

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

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

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 
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19) ทว. 607  สัมมนาเร่ืองการอภบิาลคริสตชนดวย 3 (3-0-6               
พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธ์ิ   
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 3 (3-0-6) 
                กับชีวิตคริสตชน       
TH. 609  Seminar : Canon Law in Christian Life 

22) ทว. 610   สัมมนามิติดานจติวิทยาของการให  3 (3-0-6) 
                คําแนะนําชีวิตจิต     
TH. 610  Seminar :  Psychological Dimension of Spiritual Direction 

23) ทว. 700   สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1   3 (3-0-6) 
TH. 700  Seminar : Prefessional Ethics for Ministry I  

24) ทว. 701  สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 2   3 (3-0-6) 
TH. 701   Seminar : Professional Ethics for Ministry II 

25) ทว. 702  สัมมนาความแตกตางของประสบการณทางศาสนา  3 (3-0-6) 
TH. 702  Seminar : Exploring the Varieties of Religious Experiences 

  13.4.3 หมวดวิทยานิพนธ 
        สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก  (2) 
         วน. 790 วิทยานิพนธ  12   หนวยกิต 
         TS. 790  Thesis 
  13.4.4  หมวดการคนควาอิสระ  (สําหรับนักศึกษาแผน ข) 
     กอ. 791 การคนควาอิสระ   6  หนวยกิต 
     IS. 791  Individual Study 
  13.5 ความหมายของรหัสประจําวิชา 
  รหัสรายวิชาประกอบดวยหมูอักษร 5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตาม
ดวยตัวเลข 3 หลัก ซ่ึงอาศัยหลักเกณฑดังนี้ 
  13.5.1 หมูอักษรยอพยัญชนะ หมายถึงหมวดวิชาดังนี้ 
  ก. หมวดวิชาบังคับ/วิชาเลือก ใชอักษรยอนําหนาวา  ทว./TH. 
  ข.  หมวดวิทยานิพนธ         ใชอักษรยอนําหนาวา  วน./TS. 
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  ค. หมวดการคนควาอิสระ       ใชอักษรยอหนาวา  กอ./IS. 
  13.5.2 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 
  13.5.3 ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
   เลขตัวท่ี 1        หมายถึง    จํานวนหนวยกิตรวม 
   เลขตัวท่ี 2        หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีตอสัปดาห 
   เลขตัวท่ี 3        หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
   เลขตัวท่ี 4        หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
  13.6 แผนการศึกษา (ตัวอยาง) 
  13.6.1 แผน ก. แบบ ก (2) 
 

ปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
ทว.500  ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาฯ  
ทว.501 เทววิทยาจริยธรรม  
ทว.505 คําสอนคริสตศาสนจักร
คาทอลิกเรื่องมโนธรรมทางจรยิธรรม   
TH.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก  

3 
3 
 
3 
3 

ทว.502  จริยธรรมเรือ่งชีวิตและความ
ตาย  
ทว.503  ชีวจริยธรรม 
ทว.504  พระสมณสาสน Evangelium 
Vitae 
ทว.XXX  รายวชิาในหมวดวิชาเลือก 
ทว.XXX  รายวชิาในหมวดวิชาเลือก 

3 
3 
3 
3 
3 

รวม 12  15 
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ปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
ทว.600  หลักปฏิบัติทางจริยธรรม  
ทว.601  จริยธรรมทางเพศ  
ทว.XXX  รายวชิาในหมวดวิชาเลือก 

3 
3 
3 

วน. 790 วิทยานิพนธ 12 

รวม 9 รวม 12 
  
  13.6.2 แผน ข 

ปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
ทว.500  ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาฯ  
ทว.501 เทววิทยาจริยธรรม  
ทว.505  คําสอนคริสตศาสนจักร
คาทอลิกเรื่องมโนธรรมทางจรยิธรรม   
TH.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก  

3 
3 
3 
 
3 

ทว.502  จริยธรรมเรือ่งชีวิตและความ
ตาย  
ทว.503  ชีวจริยธรรม 
ทว.504  พระสมณสาสน Evangelium 
Vitae 
ทว.XXX  รายวชิาในหมวดวิชาเลือก 
ทว.XXX  รายวชิาในหมวดวิชาเลือก 

3 
 

3 
3 
 
3 
3 

รวม 12  15 

 
ปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
ทว.600  หลักปฏิบัติทางจริยธรรม  
ทว.601  จริยธรรมทางเพศ  
TH.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก  
TH.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก 

3 
3 
3 
3 

กอ. 791 การคนควาอิสระ 
 

6 
 

รวม 12  6 
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  13.7 คําอธิบายรายวิชา2  
  13.7.1  หมวดวิชาบังคับ 
  หมวดวิชาบังคับจํานวน  24  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
  1) ทว. 500  ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม    3   หนวยกิต 
       TH. 500  Moral Theological Methodology 
   ศึกษาสภาพปจจุบันของการคนควาดานเทววิทยา ระเบียบวิธีศึกษาวิจัย   
                                               เทววิทยาดานจริยธรรม และขอบเขตการศึกษาปญหาเกี่ยวกับพระสัจ- 
                                               ธรรมและจริยธรรม 
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :     ทว.112 เทววิทยาเบ้ืองตน 

       ทว.321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ 
       ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา 
       ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย 
       ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร 

  2) TH. 501  เทววิทยาจริยธรรม     3  หนวยกิต 
       TH. 501 Moral  Theology 

 ศึกษาความหมายของ “เจตนา (Intention)  ในความคิดของนักปรัชญา 
โบราณ (เชน อริสโตเติล) นักปรัชญาสมัยกลาง นักวิชาการสมัยกลาง  
(Scholastics) และนักปรัชญาสมัยใหม การศึกษาถึงเจตนาและการ    
คํานึงถึงเจตนาในดานจิตวิทยาทางศีลธรรม ปญหาทางศีลธรรมของการ
กระทํามาจากการกระทําในตัวเองหรือจากเจตนา 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ทว. 268  ปตาจารยวิทยา 
                                                         ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1 
                                                         ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2 
 
 
 

                                                        
2 มีการจัดรายวิชาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตรทั้ง 4  ขอ   นอกจากน้ัน  ยังมีการฝกอบรมเพ่ิมเติมตาม
บานอบรมตางๆ และการออกไปฝกปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนตามรายวิชา เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของ
หลักสูตรดังกลาวยิ่งขึ้น 
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  3) ทว. 502  จริยธรรมเร่ืองชีวิต และความตาย     3  หนวยกิต  
       TH. 502 Moral  Perspectives of Life and Death  
   ศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรมเรื่องชีวิตและความตาย เร่ิมจากการศึกษา
   อภิปรัชญาเร่ืองชีวิตและความตาย เพื่อใหมีหลักการเปนรากฐานในการ
   พิจารณาดานจริยธรรม 
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ทว. 421  อนันตกาล 
                                                 ทว.124  การวิเคราะหความสัมพันธ 
                                                 ระหวางปรัชญากับเทววิทยา 
  4) ทว. 503  ชีวจริยธรรม    3  หนวยกิต 
      TH. 503 Bioethics 

ศึกษาทฤษฎีชีวจริยศาสตรท่ัวไป และเปรียบเทียบกับชีวจริยศาสตรคริสต-
ศาสนจักรคาทอลิก ท้ังในดานภาพรวมของจริยธรรมในยุคหลังสมัยใหม 
(Post Modern) และสถานการณท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางจริยธรรม 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ทว. 322 เทววิทยาเร่ืองมนุษย, บาปและ 
                                                             พระหรรษทาน 
  5) ทว. 504  พระสมณสาสน Evangelium Vitae       3 หนวยกิต  
       TH. 504 Encyclical  “Evangelium Vitae”    
   ศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบพระสมณสาสนนี้กับเอกสารอื่นๆ  

ท่ีกลาวถึงความศักดิ์สิทธ์ิของชีวิต ศึกษาขอกําหนดของคริสตศาสนจักร
เกี่ยวกับชีวจริยธรรม รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเพื่อ “วัฒนธรรมแหงชีวิต” 
(The culture of Life) 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ทว.261 ประวตัิศาสตรคริสตศาสนจักร1 
                                               ทว.262 ประวตัิศาสตรคริสตศาสนจักร 2 

  6) ทว. 505  คําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิกเร่ืองมโนธรรมทางจริยธรรม      
3 หนวยกิต 

       TH. 505 Catechism of the Catholic Church on the Moral Conscience 
   ศึกษาเทววิทยาเร่ืองมโนธรรมในดานความหมาย บทบาท ความรับผิด 

ชอบ บนพ้ืนฐานของมิติสากลตามหลักเทววิทยาดานจริยธรรม ท่ีมี 
พระคริสตเจาเปนศูนยกลาง  
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รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ทว.321 เทววทิยาเร่ืองพระตรีเอกภาพ 
                      ทว.222 เทววิทยาเร่ืองพระคริสตเจา 
                      ทว.422 เทววิทยาเร่ืองพระแมมารีย 
                      ทว.221 เทววิทยาเร่ืองคริสตศาสนจักร 
                      ทว.213 พระวรสารสหทรรศน 

                  ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน 
  7) ทว. 600  หลักปฏิบัติทางจริยธรรม      3  หนวยกิต 
      TH. 600 Moral Theory and Practice   
   ศึกษาหลักการทางจริยธรรมเพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ          
   เพื่อใหเกิดความสามารถวิเคราะหและประเมินคาหลักการทางจริยธรรม
   จนนําไปสูการตัดสินสถานการณได 
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ทว. 377  คริสตศาสนจักรสัมพันธ 
     ทว. 382 เทววทิยาเร่ืองจิตภาวะ 
  8) TH. 601  จริยธรรมทางเพศ     3 หนวยกิต 
      TH. 601 Sexual Morality  
   ศึกษาจริยธรรมของมนุษยเร่ืองเพศ ในฐานะท่ีเปนวิธีการพื้นฐานในความ                                    

   สัมพันธกับตนเอง กับพระเจา  และกับผูอ่ืน  การวิเคราะหเร่ืองเพศรวมถึง
   ความรักรวมเพศ เพศสัมพันธกอนแตงงาน การคุมกําเนิด และการถือโสด 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   ทว.374 เทววทิยาพันธกจิ 
     ทว.231 พันธกจิชาวคริสตตอพระเจา 
     ทว.331 พันธกิจชาวคริสตตอบุคคล 
  13.7.2  หมวดวิชาเลือก 
  หมวดวิชาเลือก แผน ก. แบบ ก (2)  จํานวน  12 หนวยกติ 
   แผน ข. จํานวน 18 หนวยกิต 
   ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
  1)  ทว. 506  เทววิทยาดานจริยธรรมในปจจุบัน  3 หนวยกิต 
        TH. 506  Contemporary Moral Theology 

ศึกษาเปรียบเทียบความรูพื้นฐานเทววิทยาดานจริยธรรมในปจจุบัน
เกี่ยวกับกระแสเรียกคริสตชน มโนธรรม กฎหมาย การกระทํา คุณธรรม 
ชีวิตรวมกันในพระคริสตเจา 
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    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวย 
      และผูสูงอายุ 
      ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ 
      ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 
  2) ทว. 507  สิทธิมนุษยชน   3 หนวยกิต 
       TH. 507  Human Rights 

ศึกษาเร่ืองสิทธิมนุษยชนและวิวัฒนาการต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ  
ทัศนะความเช่ือแบบ คริสตชนเร่ืองสิทธิของมนุษยตามวิถีชีวิตของชนชาติ
ตาง ๆ 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ปร.311  อภิปรัชญา 
      ปร.212  จริยศาสตร 
      ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง 

  3) ทว. 508   เทววิทยาดานการอภิบาล  3 หนวยกิต 
      TH.  508 Pastoral Theology 

ศึกษาหลักการและความคิดพ้ืนฐานของเทววิทยาคริสตศาสนา โดยอาศัย
กระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและสามารถ
นําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับ 

    การศึกษาดวยตนเองตอไป 
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวย
                                                        และผูสูงอายุ 
      ทว.374  เทววิทยาพันธกิจ 
      ทว.231  พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 
   4) ทว. 509 คําสอนของคริสตศาสนจักร เทววิทยาและล 
        การไตรตรองดานงานอภิบาล   3  หนวยกิต 
        TH. 509 Catechism, Theology and Pastoral Evaluation 

ศึกษาแนวทางและขอบเขตการใหศาสนบริการของศาสนบริกรตอชุมชน
ในเขตวัด เพื่อสรางความรูและเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ 
      ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 
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  5) ทว.  510  เทววิทยาเร่ืองการอภิบาลคริสตชนในบริบทวัฒนธรรมไทย   
    3 หนวยกิต 
       TH.  510  Pastoral Theology in the Thai Culture 

ศึกษาหลักการอภิบาลตามเอกสารของคริสตศาสนจักร  เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการอภิบาลคริสตชนไทยอยางสอดคลองกับวิถีการดําเนิน
ชีวิตแบบไทยใหเกิดประสิทธิภาพของงานอภิบาลของศาสนบริกร และ 
ผูไดรับการอภิบาลจะไดรับขาวดีของพระคริสตเจาตามบริบทวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ 
      ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 
  6) ทว. 511   การอภิบาลผูเตรียมตัวสูชีวิตสมรส    3 หนวยกิต 
      TH. 511  Pastoral Care in Marriage Preparation 

ศึกษาสภาพและความคาดหวังของเยาวชนตอการสมรสแบบ คริสตชน
การวางแผนงานอภิบาลเพ่ือเตรียมการสมรสทั้งในดาน ผูรับผิดชอบ      
ผูเกี่ยวของ เนื้อหา พิธีการ และจุดประสงคของงานอภิบาลเพ่ือการสมรส 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ทว.426 เทววทิยาเร่ืองศีลบวช และศีลสมรส 
  7) ทว. 512   คุณคาและวิกฤติของชีวิตสมรสในปจจุบัน   3 หนวยกิต 
       TH. 512   Value and Crisis in Contemporary Married Life 

ศึกษาเนื้อหาคําสอนและกฎเกณฑของคริสตศาสนจักรเกี่ยวกับการสมรส 
การหยารางและการแตงงานใหม ศึกษาคุณคาและความหมายของ
ธรรมชาติการแตงงาน  ลักษณะเฉพาะในรูปแบบการแตงงานแบบ 
คริสตชน งานอภิบาลคูสมรสกอนการแตงงาน การศึกษาและวิเคราะห 
ปญหาการหยารางในปจจุบัน 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   ทว.426 เทววิทยาเร่ืองศีลบวช และศีลสมรส 
  8) ทว. 513  อัตลักษณและพันธกิจของผูรับศีลบวช  3 หนวยกิต 
       TH.  513  Identity and Mission of the Ordained Minister 

ศึกษาความรูตางๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวผู ท่ีจะเปนบาทหลวงในยุค                                  
ปจจุบัน  โดยใหความสําคัญทุกดาน  ท้ังในมิติดานความเปนมนุษย 
 ดานจิตใจ สติปญญา และงานอภิบาล รวมท้ังเร่ืองสัญญาณแหงกาลเวลา 
ลักษณะเฉพาะ และการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงอยางเปนเอกภาพ  
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    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ทว.426 เทววทิยาเร่ืองศีลบวช และศีล 
       สมรส 

       ทว.381 เทววิทยาเร่ืองชีวิตจิตวิญญาณ 
       เบ้ืองตน 

       ทว. 382 เทววิทยาเร่ืองชีวิตจิตวิญญาณ 
  9) ทว.514   การวิเคราะหพันธสัญญาเดิม  3 หนวยกิต 
       ทว.514  Old Thstament Exegesis 
    ศึกษาพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห   
    เชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและสามารถนําไปประยุกตใช  
    ในสังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาดวยตนเองตอไป 
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   ทว.110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู 
      ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน 
      ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ 
      ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล 
      ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก 
      ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี 
      ทว.313 กิจการอัครสาวกและ 
      บทจดหมายในพันธสัญญาใหม 
      ทว.213 พระวรสารสหทรรศน 
      ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน 
      ทว.220 วิวรณวิทยา 

  10) ทว.515   การวิเคราะหพันธสัญญาใหม 1     3 หนวยกิต 
       TH.515  New Testament Exegesis I 

ศึกษาพระวรสารสหทรรศน โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถ-          
กถาธรรมใหเขาใจความหมายและสามารถนําไปประยกุตใชในสังคม 
ปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาดวยตนเองตอไป 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ทว.110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู 
      ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน 
      ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ 
      ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล 
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      ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก 
      ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี 
      ทว.313 กิจการอัครสาวกและ 
      บทจดหมายในพันธสัญญาใหม 
      ทว.213 พระวรสารสหทรรศน 
      ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน 
      ทว.220 วิวรณวิทยา 
  11) ทว.516  การวิเคราะหพันธสัญญาใหม 2     3 หนวยกิต 
       TH.516   New Testament Exegesis II 

ศึกษาตัวบทท่ีคัดเลือกจากพระวรสารนักบุญยอหน หรืออ่ืน ๆ โดย                                  
อาศัยกระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและ
สามารถนําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การศึกษาดวยตนเองตอไป 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   ทว.110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู 
      ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน 
      ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ 
      ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล 
      ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก 
      ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและ 
      สดุดี 
      ทว.313 กิจการอัครสาวกและบท 
      จดหมายในพันธสัญญาใหม 
      ทว.213  พระวรสารสหทรรศน 
      ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน 
      ทว.220 วิวรณวิทยา 
  12) ทว.517  ภาษากรีกข้ันตนในพันธสัญญาใหม     3 หนวยกิต 
         TH.517  Introduction to the Greek New Testament 
    การศึกษาพ้ืนฐานความเขาใจในโครงสราง ไวยากรณ คําศัพทและการ
    ใชภาษากรีกท่ีใชในพันธสัญญาใหม  ดวยการอานและการเขียน 
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  13) ทว. 518  ภาษาฮีบรูข้ันตนในพระคัมภีรไบเบิล    3 หนวยกิต         
          TH.518  Introduction to the Hebrew Bible 
    การศึกษาพ้ืนฐานความเขาใจในโครงสราง ไวยากรณ คําศัพทและการ
    ใชภาษาฮีบรูท่ีใชในพระคัมภีรไบเบิล โดยการอาน และการเขียน 
  14) ทว. 602  จริยธรรมขามวัฒนธรรม       3 หนวยกิต 
          TH. 602  Cross - Cultural Moral Perpectives 

ศึกษาจริยธรรมพื้นฐานแบบคริสตชนในภู มิภาคต างๆ  ของโลก                                  
(อาฟริกา   ลาตินอเมริกา เอเชียตะวันออก และอเมริกาเหนือ) เพื่อความ
เขาใจในหลักการและเจตนา วิธีการที่ใช บทสรุปท่ีได และทัศนะตาง ๆ 
ซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือกันดานวัฒนธรรม 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวย
         และผูสูงอายุ 
         ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ 
         ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 
  15) ทว. 603   เทววิทยาและจิตภาวะของผูรับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส   
         3 หนวยกิต 
         TH. 603   Theology and Spirituality of Ordained and Lay Ministery 

ศึกษาพื้นฐานดานพระคัมภีร และรูปแบบการใหศาสนบริการของท้ัง 
ผูท่ีรับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส  และวิวัฒนาการ สถานภาพ   และ
ความสัมพันธของศาสนบริกรในปจจุบันและความสําคัญของศาสน            
บริกรท่ีไดรับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส ตลอดจนปญหาดานชีวิต
ภายในของผูรับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.426 เทววิทยาเร่ืองศีลบวช และ 
      ศีลสมรส 
   16) ทว. 604   ศีลเจิมคนไข    3 หนวยกิต 
          TH. 604  The Sacrament of Anointing of the Sick 

ศึกษาศีลเจิมคนไขท้ังในดานความเปนมา ความสําคัญและความจําเปนใน
ชีวิต คริสตชน ศึกษากระบวนการประกอบพิธีศีลเจิมคนไขตามแนวทาง
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คริสตศาสนจักร  และระบบงานอภิบาลผู สูงอายุ  ผูปวยและผูใกล                                  
จะตาย 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.114  พิธีกรรมเบ้ืองตน 
      ทว.225 ความรูท่ัวไปเร่ืองศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
  17) ทว. 605  ศีลอภัยบาป    3  หนวยกิต 
         TH. 605  The Sacrament of  Penance 
    ศึกษาแนวคิดของคริสตศาสนจักรเกี่ยวกับศีลอภัยบาปในกฎหมาย      
    คริสตศาสนจักรมาตรา 959 อยางลึกซ้ึง ท้ังในสถานภาพศีลศักดิ์สิทธ์ิ  
    และดานการอภิบาล ท้ังในดานจิตวิญญาณและความเปนมนุษย รวมท้ัง
    ศึกษาถึงความสัมพันธของศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท 
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.114 พิธีกรรมเบ้ืองตน 
      ทว.225 ความรูท่ัวไปเร่ืองศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
  18) ทว. 606 มาตรการทางจริยธรรมเพ่ือวัดคุณคาของพฤติกรรมผิดปกติทางจิต    
         3 หนวยกิต 
         TH. 606 Moral Standard of  Psychological Pathology Values   
         Assessment 
    ศึกษาและอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมท่ีแสดงความผิดปกติทางจิตของ 
    มนุษย โดยอาศัยความรูทางเทววิทยาและจริยธรรม 
  19) ทว. 607   สัมมนาเร่ืองการอภิบาลคริสตชนดวยพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
         3 หนวยกิต 
         TH. 607  Seminar : Liturgy and Sacramental Ministry 

ศึกษาแนวทางการแนะนําคริสตชนในการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธ์ิ     
ตางๆ ของคริสตศาสนจักร และการเตรียมความพรอมท้ังกายและใจเพื่อ
จะไดรับพระคุณพิเศษของพระเปนเจาท่ีถูกประทานผานทางศีลศักดิ์สิทธ์ิ
เหลานั้น 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   ทว.226 เทววิทยาเร่ืองศีลลางบาปและ 
      ศีลกําลัง 

ทว.425 เทววิทยาเร่ืองศีลอภัยบาปและศีล 
เจิมผูปวย 
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      ทว.326 เทววิทยาเร่ืองศีลมหาสนิท และ
      พิธีมิสซาบูชา 

ทว .426 เทววิทยาเ ร่ืองศีลบวช  และศีล
สมรส 

      ทว.114 พิธีกรรมเบ้ืองตน 
      ทว.225 ความรูท่ัวไปเร่ืองศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
  20) ทว. 608  สัมมนาเร่ืองชีวิตมนุษยและความเช่ือคริสตชน      3 หนวยกิต   
         TH.  608  Seminar : Human Life and Christian Faith 
    ศึกษาความหมายของชีวิตในคริสตศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ และคนควา
    หาคําตอบตามสภาพเปนจริงของชีวิตมนุษยรวมสมัย 
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ปร.311 อภิปรัชญา 
      ปร.212 จริยศาสตร 
      ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง 
      ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธ 
      ระหวางปรัชญากับเทววิทยา 
  21) ทว.  609 สัมมนาเร่ืองกฎหมายคริสตศาสนจักรท่ีเกี่ยวของกับชีวิตคริสตชน 
         3 หนวยกิต 
        TH.  609  Seminar : Canon Law in Christian Life 
    ศึกษาแนวทางการประยุกต และฝกปฏิบัติการใชกฎหมายของคริสต   
    ศาสนจักรท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนิน
    ชีวิตคริสตชนใหสอดคลองกับคุณลักษณะของการเปนสมาชิกของ       
    คริสตศาสนจักร 
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1 
      ทว.352 กฎหมายคริสตศาสนจักร 2 
   22) ทว. 610 สัมมนามิติดานจิตวิทยาของการใหคําแนะนําจิตภาวะ   
         3 หนวยกิต 
         TH. 610  Seminar :  Psychological Dimension of Spiritual Direction 
    ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาเรื่องพฤติกรรมกลุม  เพื่อกําหนดทิศทาง                   
    กิจกรรมและการใหคําปรึกษาแนะนํา   
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  23) ทว. 700   สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1    3 หนวยกิต 
         TH.  700  Seminar : Professional Ethics for Ministry I  

  ศึกษาใหรูจักรูปแบบท่ัวไป เพื่อดําเนินการจัดต้ังระบบงานอภิบาล 
              ดานตางๆ อยางมีหลักการ 

  24) ทว. 701  สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 2     3 หนวยกิต 
         TH. 701   Seminar : Professional Ethics for Ministry II 

   ศึกษาและบูรณาการความรู เกี่ยวกับจริยธรรมเชิงวิชาชีพ  นําไปสู 
                         การปฏิบัติจริง 

  25) ทว. 702  สัมมนาความแตกตางของประสบการณทางศาสนา   3 หนวยกิต 
         TH. 702  Seminar : Exploring the Varieties of Religious Experiences 
    ศึกษาเร่ืองการแนะนําชีวิตภายในซ่ึงมีความสัมพันธกับสถานการณ      
    ปจจุบัน เชน เร่ืองวัฒนธรรม และความยุติธรรมในสังคม 
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ทว.381 เทววิทยาเร่ืองจิตภาวะเบ้ืองตน 
      ทว.382 เทววิทยาเร่ืองจิตภาวะ 
 13.7.3  หมวดวิทยานิพนธ 
   วน. 790  วิทยานิพนธ  เฉพาะแผน ก แบบ ก (2) 12  หนวยกิต 
   TS. 790   Thesis 
    เสนอเคาโครง เขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธในสาขาวิชาเทววิทยา   
    จริยธรรม ดําเนินการวิจัยท่ีสอดคลองกับวิทยานิพนธในความควบคุม  
    ของอาจารย ท่ีปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธตามกฎเกณฑของ            
    วิทยาลัย 
 13.7.4  หมวดการคนควาอิสระ 
   กอ. 791 การคนควาอิสระ  (เฉพาะแผน ข.)   6  หนวยกิต 
   IS. 791  Individual Study 
    ศึกษาเร่ืองท่ีสนใจ ในสาขาวิชาเทววิทยาดานจริยธรรม ภายใตการนิเทศ
    ของอาจารยท่ีปรึกษา โดยนักศึกษาประยุกตเนื้อหาวิชาการตางๆ ท่ีได 
    ศึกษามาจากบทเรียน และประสบการณจากการฝกปฏิบัติงานตางๆ โดย
    จัดทําเปนงานวิจัย ตามกฎเกณฑของวิทยาลัย 
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14. การลงทะเบียนเรียน  การเพิ่มถอนรายวิชา  การเปล่ียนแผนการศึกษา และการเทียบโอน 
 14.1 การลงทะเบียนเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
  14.1.1 การลงทะเบียนเรียนตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาทั่วไป
หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี 
  14.1.2 การลงทะเบียนเรียนตองเปนไปตามประกาศของวิทยาลัย 
  14.1.3 ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน  
15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคฤดูรอน ท้ังนี้ ไมรวมหนวยกิตของ
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ หรือการลงทะเบียนเรียน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู 
  14.1.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียน และไดรับ 
ผลการเรียนต้ังแตระดับคะแนน B ข้ึนไปแลวไมได 
  14.1.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธไดเม่ือมีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักแลว 
  14.1.6 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวย
กิตท้ังหมด ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ ท้ังนี้ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนวิชา
วิทยานิพนธเพิ่มใหครบ  หนวยกิตวิทยานิพนธได หลังพนกําหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา  
โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี เพื่อใหสามารถสอบวิทยานิพนธไดในภาคการศึกษานั้น 
  14.1.7 การลงทะเบียนวิชาเรียนมากกวาท่ีกําหนด จะกระทําได ในกรณีท่ีไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  14.1.8 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว และ
อยูระหวางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ หรือ การคนควาอิสระ หรือรอสอบประมวลความรอบรู 
นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 
 14.2 การเพิ่มถอนรายวิชา 
  14.2.1 การเพิ่มและถอนรายวิชาใหเปนไปตามท่ีวิทยาลัยกําหนด ยกเวนวิชา
วิทยานิพนธใหเปนไปตาม ขอ 14.1.6 
  14.2.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี และแจงใหอาจารยผูสอนทราบ 
 14.3 การเปล่ียนแผนการศึกษา 
   นักศึกษาอาจขอเปล่ียนแผนการศึกษาได  โดยได รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคณะ และแจงใหสํานักงาน
บัณฑิตศึกษาทราบ 
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 14.4 การเทียบโอน 
  14.4.1 การเทียบโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
  การเทียบโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีสังกัดสถาบันอ่ืนท้ังภายในและตางประเทศ
เปนนักศึกษาของคณะ  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําคณะ  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
  14.4.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหนวยกิต  ตองมีหลักเกณฑดังนี้ 
    1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หรือ
เทียบเทากระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
    2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีเนื้อหา
สาระไมนอยกวาสามในส่ีของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบ 
    3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไมต่ํากวาระดับคะแนน  B  
หรือเทียบเทา หรือสัญลักษณ  S 
    4) ใหมีการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยกิต รวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 
    5) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีเทียบโอน  จะไมนําผลการศึกษามาคํานวณ
แตมคะแนนเฉล่ียสะสม 
    6) ใชเวลาศึกษาอยูในวิทยาลัยอยางนอย  1  ปการศึกษา และลงทะเบียน
รายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธตามหลักสูตรไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
    7) ในกรณีท่ีวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได
ไมเกินกวาช้ันปและภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรท่ีไดรับความ
เห็นชอบแลว 
  14.4.3  การยกเวนการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา 
    วิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาใหนักศึกษาที่มีความรู 
ความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานไดจากวิทยาแสงธรรม หรือสถาบันอ่ืนท้ังภายในและ
ตางประเทศ  โดยนักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
    1) รายวิชาท่ีอาจไดรับการเทียบโอน  ตองเปนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
และวิทยานิพนธ และไดศึกษามาแลวไมเกิน  3  ป  โดยผลการศึกษาเปนสัญญาลักษณ  P หรือ S  
หรือตํ่ากวา  ระดับคะแนน B  หรือ เทียบเทา 
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    2) กรณีรายวิชาท่ีเคยศึกษาในวิทยาลัยแสงธรรม ใหนําผลการศึกษา
รายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนมาคิดเปนแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
    3) รายวิชาและจํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนหรือเทียบโอนใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ 
    4) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคณะ  ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดี
เกี่ยวกับกาเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  14.4.4 การโอนหนวยกิต 
    1) นักศึกษาอาจไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคณะใหไปเรียนรายวิชา 
ท่ีเปดสอนในสถาบันอ่ืนท้ังภายในและตางประเทศ  โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต  แลวนํามา
เทียบโอนหนวยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเปนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาได 
    2) รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ  1) ใหเปนไปตามขอแนะนํา
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
15. การสอบ การวัดผล และการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
 15.1 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  15.1.1 การสอบในแตละรายวิชา 
  15.1.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบ
ความรูความสามารถท่ีจะนําหลักวิชาและประสบการณการเรียน  หรือการวิจัยไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 
  15.1.3 การสอบวิทยานิพนธ  เปนการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถของ
นักศึกษา  ในหลักสูตร แผน ก แบบ ก (2) ในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ  ความรอบรูในเนื้อหา 
ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการทําการวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูด การเขียน 
และการตอบคําถาม 
  15.1.4 การสอบการคนควาอิสระ  เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานการคนควา
อิสระของนักศึกษาในหลักสูตร แผน  ข 
  15.1.5 การสอบภาษาตางประเทศ  เปนการสอบเทียบความรูความสามารถ
ภาษาตางประเทศ 
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  การสอบตามขอ 15.1.2-15.1.5  ใหเปนไปตามท่ีสํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด 
 15.2 การวัดผล 
  15.2.1 มีการวัดผลสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไวไมนอยกวา 1 คร้ัง 
  15.2.2 การวัดผลและประเมินผลของแตละรายวิชาใชอักษรระดับคะแนน (Letter 
Grade) เวนแตรายวิชาท่ีกําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U   
 

                  ระดับคะแนน            ความหมาย   คาระดับคะแนน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A      ดีเยี่ยม (Excellent)      4.00 
    B+      ดีมาก (Very Good)      3.50 
    B     ดี (Good)       3.00 
    C+      ดีพอใช (Fairly Good)     2.50 
    C      พอใช (Fair)       2.00 
    D+      คอนขางออน (Nearly Poor)     1.50 
    D     ออน (Minimum Passing)      1.00 
    F     ตก (Failure)      0.00 
    S     เปนท่ีพอใจ (Satisfactory)      - 
    U      ไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory)            - 
    I     การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)     - 
    P     การเรียนการสอนยังไมส้ินสุด (In Progress)     - 
    T     วิทยานิพนธหรือการการคนควาอิสระยังอยูใน  
        ระหวางการดําเนินการ (Thesis in Progress)      - 
    AU     ผูเขารวมศึกษา (Auditor)              - 
    X     ยังไมไดรับผล (No Report)       - 
    W     การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawal)             - 
 
   และ กําหนดคาอักษรระดับคะแนน ดังน้ี 
    A   เทากับ   4.00 
    B+   เทากับ   3.50 
    B   เทากับ   3.00 
    C+   เทากับ   2.50 
    C   เทากับ   2.00 
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    D+   เทากับ   1.50 
    D   เทากับ   1.00 
    F   เทากับ   0.00 
  15.2.3 นักศึกษาตองไดอักษรระดับคะแนนไมต่ํากวา C+ สําหรับรายวิชาบังคับ 
และ/หรือรายวิชาเลือก หากตํ่ากวาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม 
  15.2.4 รายวิชาใดท่ีเคยไดอักษรระดับคะแนน B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซํ้าอีกไมได 
  15.2.5 อักษร I แสดงวา นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นสําเร็จ
สมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัย ในกรณีท่ีไดอักษร I  จะตองแกไขอักษร  I  ภายใน
ภาคการศึกษาถัดไป 
  15.2.6 อักษร S แสดงวา ผลการศึกษาหรือการสอบเปนท่ีพอใจ อักษร U แสดงวา
ผลการศึกษาหรือการสอบยังไมเปนท่ีพอใจ ใชสําหรับรายวิชาท่ีกําหนดใหมีการประเมินแบบไมคิด
คาระดับคะแนน ในกรณีท่ีไดอักษร U จะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซํ้า 
  15.2.7 รายวิชาท่ีนักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+  เทานั้น จึงจะนับ  
หนวยกิต ของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
  15.2.8 การประเมินผลวิทยานิพนธ  การประเมินผลการคนควาอิสระ และ 
การสอบประมวลความรอบรู ใชอักษรระดับคะแนน S หรือ U หากสอบไมผานในคร้ังแรกจะตอง
สอบใหม 
  15.2.9 วิทยาลัยจะคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากหนวยกิตและ 
คาอักษรระดับคะแนนของรายวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  
  15.2.10  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  จะนําเอาผลคูณของจํานวน
หนวยกิตกับคาอักษรระดับคะแนนทุกรายวิชาตามขอ 15.2.2 มารวมกันแลวหารดวยผลบวกของ
หนวยกิตของรายวิชาท้ังหมด ในการหาร กําหนดใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง  
 15.3 การทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
  15.3.1 การทําวิทยานิพนธ 
    1) นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ไดเม่ือไดสอบผาน
หรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
ไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับการแตงต้ังแลว 
    2) การขอเปล่ียนแปลง  หัวขอวิทยานิพนธ  หรือ โครงรางวิทยานิพนธ  
ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการคณะกําหนด 
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    3) นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธได หลังจากท่ีคณะวิชาอนุมัติ
หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 
    4) การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตองกระทําใน 
ทุกภาคการศึกษา 
    5) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีหนาท่ีในการประเมินผลความกาวหนา
ในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา  และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการคณะ 
    6) ใชสัญลักษณ T (Thesis in Progress) สําหรับผลการประเมินความ 
กาว หนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนท่ีพอใจ   
    7)การสอบวิทยานิพนธ  เปนการสอบปากเปลาเพื่อทดสอบความรู 
ความเขาใจ   ความแจมแจงในการวิจัยของนักศึกษาโดยนักศึกษาเสนอวิทยานิพนธและบทคัดยอ 
ท่ีไดรับความเห็นชอบข้ันสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตอคณะเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา 3 คน 
    8) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะเปนผูกําหนดวันสอบ ท้ังนี้ ตองอยู
ภายในระยะเวลาที่คณะกําหนด 
    9) การสอบวิทยานิพนธจะถือวา ผาน ไดตอเม่ือคณะกรรมการสอบ 
ใหความเห็นชอบเปนตัวอักษร S  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพ
ทางวิชาการ  ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจทาน หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) จึงจะมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา  
    10) ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุด พรอมท้ัง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา 
  15.3.2 การคนควาอิสระ 
    1)  นักศึกษาจะเสนอช่ือเร่ืองและเคาโครงการคนควาอิสระได เม่ือไดสอบ
ผานหรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
ไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ซ่ึงไดรับ 
การแตงต้ังแลว 
    2) ใหนักศึกษาเสนอการคนควาอิสระและบทคัดยอท่ีไดรับความเห็นชอบ
ข้ันสุดทายจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระตอคณะฯ เพื่อแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน 
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    3) การสอบการคนควาอิสระประกอบดวยการตรวจ  อานการคนควา
อิสระ  การทดสอบความรูนักศึกษาดวยการซักถามหรือดวยวิธีการอ่ืนๆ  จึงถือวาการสอบนั้นมีผล
สมบูรณ  การดําเนินการสอบการคนควาอิสระใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการคณะกําหนด 
    4) คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ จะเปนผูกําหนดวันสอบ 
การคนควาอิสระ ท้ังนี้ ตองอยูภายในระยะเวลาที่คณะกําหนด 
    5) การสอบการคนควาอิสระ จะถือวา ผาน  ไดตอเม่ือคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ ใหความเห็นชอบเปนอักษร S 
      6) ใหนักศึกษาสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุด พรอมท้ัง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา 
  15.3.3 รูปแบบการพิมพ และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
    1) รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  ใหเปนไปตามคูมือ
ท่ีสํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด 
    2) ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  เปนของ
วิทยาลัยแสงธรรม นักศึกษาและหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเร่ืองนั้นๆ  
สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการไดแตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพ่ือประโยชน
อ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีวิทยาลัยแสงธรรมกําหนด 
    กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระท่ีไดรับทุนวิจัยท่ีมีขอมูล
ผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอ
ผูกพันนั้นๆ 
 
16. การสําเร็จการศึกษา วันสําเร็จการศึกษา และ การอนุมัติปริญญาบัตร 
 16.1 เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
  16.1.1 ตองศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดตามโครงสรางหลักสูตร 
โดยจะตองไดรับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา   
  16.1.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก  (2)  ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
วิทยานิพนธ ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซ่ึงไดรับการแตงตั้งไมนอย
กวา  3 คน ใหความเห็นชอบเปนอักษร S  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพ
ทางวิชาการ ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิตรวจทาน หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) จึงจะมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา 
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  16.1.3 นักศึกษาแผน ข.  ตองเสนอการคนควาอิสระ (Individual Study) และสอบ
ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและสอบปากเปลาข้ัน
สุดทาย  โดยคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ซ่ึงไดรับการแตงต้ังไมนอยกวา  3  คน ให 
ความเห็นชอบเปนอักษร S  จึงจะมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา 
 16.2  การอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาบัตร 
  คุณสมบัติของผู ท่ีจะไดรับอนุมัติจากสภาวิทยาลัยใหสําเร็จการศึกษาและ 
รับปริญญาบัตร มีดังนี้ 
  16.2.1 คุณสมบัติท่ัวไปไดแก 
    1) ไมมีหนี้สินคางชําระกับทางวิทยาลัย 
    2) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย 
    3)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีวิทยาลัยกําหนด กอนเขาศึกษา 
  16.2.2 คุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษา ไดแก 
    1) สอบผานทุกรายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร 
    2) ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.00 
    3) มีระยะเวลาการศึกษา ไมมากกวาระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด ตาม
จํานวนหนวยกิต และระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนด 
  16.2.3 วันสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีสํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด 
  16.2.4 การขออนุมัติปริญญาบัตร 
    1) นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา  ใหยื่นคํา
รองแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอวิทยาลัย  (ตามแบบคํารองท่ีวิทยาลัยกําหนด) ภายใน
ระยะเวลาที่วิทยาลัยกําหนด 
    2) นักศึกษาท่ีจะไดรับการอนุมัติปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติ ดังขอ 
16.2.1 – 16.2.2 
 
17. การลาปวยหรือลากิจ   
 การลาปวยหรือลากิจใหดําเนินการและพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติในระดับข้ัน 
ปริญญาตรีโดยอนุโลม 
 
18. การลาพักการศึกษา 
 18.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปน้ี 
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  18.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
  18.1.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา  3  สัปดาห  โดยมี
ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน 
  18.1.3 สาเหตุอ่ืนๆ  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคณะ 
 18.2 นักศึกษาท่ีประสงคจะลาพักการศึกษาตองแสดงเหตุผลและความจําเปนผาน
อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  แลวแตกรณีและใหยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการคณะ  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแจงสํานักงานบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ 
 18.3 การลาพักการศึกษาเปนการพักท้ังภาคการศึกษา  และถาไดลงทะเบียนเรียนไปแลว  
เปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  โดยรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น  
จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 18.4 การลาพักการศึกษา  ใหลาพักไดไมเกิน  2  ภาคปกติ 
 18.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาการศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหลาพักและชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีวิทยาลัยกําหนด  ยกเวน  
ภาคการเรียนศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว 
 
19. การลาออก 
 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา  ใหยื่นคํารองขอลาออกตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แลวแจงใหสํานักงานบัณฑิตศึกษาทราบ  ซ่ึงผูท่ีจะไดการอนุมัติใหลาออกได  ตองไมมีหนี้สินคาง
ชําระกับวิทยาลัย 
 
20. การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
 การรักษาสถานภาพของนักศึกษา  ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ  18 
 
21. การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือมีสภาพตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
 21.1 ตาย 
 21.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก 
 21.3 ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากตองโทษทางวินัย 
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 21.4 ไมมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน   
30  วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
 21.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา  2.50  ในการประเมินผลทุกส้ิน 
ภาคการศึกษา 
 21.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิต  2  ใน  3  ของหลักสูตร  โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธ
แลวไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา  2.75 
 21.7 ใชเวลาในการศึกษาตามท่ีกําหนด 5 ปแลวไดหนวยกิตไมครบตามหลักสูตร   
หรือไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา  3.00   
 21.8 โครงรางวิทยานิพนธไมไดรับอนุมัติภายในระยะเวลา 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 21.9 สอบวิทยานิพนธหรือสอบประมวลความรอบรู  คร้ังท่ี  2  ไมผาน 
 21.10 ไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน  6  เดือน  นับจากวันสอบ
วิทยานิพนธผาน  เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดี   
โดยความเห็นชอบจากคณะ  ท้ังนี้ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนด 5 ป 
 21.11 ไมสามารถสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณไดภายใน  3  เดือน  นับจากสอบ 
การคนควาอิสระผาน  เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาสงจากคณบดี  โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะ  ท้ังนี้  ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนด 5 ป 
 21.12 เปนนักศึกษาทดลองศึกษาท่ีไมสามารถเปล่ียนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญได 
 21.13 คณะกรรมการคณะ และ สํานักงานบัณฑิตศึกษาพิจารณาเห็นวามีความประพฤติ
ไมเหมาะสม 
 21.14 ไดรับการอนุมัติปริญญา 
 
22. การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 22.1 การทุจริตในการวัดผล 
   เม่ือตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด  ใหดําเนินการและ 
พิจารณาลงโทษตามระเบียบวิทยาลัยวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีโดยอนุโลม 
 22.2 การทุจริตทางวิชาการ 
  การทุจริตทางวิชาการมี  3  ลักษณะ  คือ  การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ   
การสรางขอมูลเท็จ  และการมิไดทําผลงานการดวยตนเอง 
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  22.2.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  หมายถึง  การลอกเลียนขอความของ
ผูอ่ืน  โดยไมมีการอางอิง  หรือปกปดแหลงท่ีมา  หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทางวิชาการ
ท่ีมีผูอ่ืนกระทําไวมาเปนของตนเอง 
  22.2.2 การสรางขอมูลเท็จ  หมายถึง  การตกแตงขอมูลหรือการสรางขอมูลท่ี 
ไมตรงกับความเปนจริง 
  22.2.3 การมิไดทําผลงานวิชาการดวยตนเอง  หมายถึง  การจางหรือใหผูอ่ืน 
ชวยทํา  หรือทําแทนตน  หรือการมอบใหผูอ่ืนทําแทนนอกเหนือจากงานท่ีไดระบุไวในโครงราง
วิทยานิพนธท่ีไดรับอนุมัติแลววาจะกระทําเอง  ท้ังนี้ไมรวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล การ
ประมวลผลขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การแปลวิทยานิพนธจากภาษาไทยเปฯภาษาตางประเทศ 
 22.3 เม่ือตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตตามขอ  22.1  และ 22.2  ใหถือวาเปนความผิด
รายแรงไวกอนแตอาจลดหยอนโทษได  ท้ังนี้  การพิจารณาโทษหรือการลดหยอนโทษใหอยูใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ  และเสนอคณบดีเพื่อดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
 22.4 หากตรวจสอบพบวามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแลว  ใหคณะกรรมการ
คณะพิจารณาและอาจเสนอสภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาส่ังเพิกถอนปริญญา 
 
ภาคผนวก 
แนวปฏิบตัิและสิทธิหนาท่ีของนักศึกษา 
 1. ขาวสารประชาสัมพันธ/ประกาศ/คําส่ัง ของสํานักงานบัณฑิตศึกษา/คณะ/วิทยาลัย 
เปนส่ิงสําคัญ นักศึกษาพึงติดตามขาวประชาสัมพันธ/ประกาศ/คําส่ังของวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปล่ียนแปลงตางๆ ซ่ึงอาจมีข้ึนได  และนักศึกษาตองปฏิบัติ
ตามประกาศ/คําส่ังนั้น จะปฏิเสธวา ไมทราบเร่ืองตามประกาศ/คําส่ัง ของวิทยาลัยนั้นหาไดไม 
 2. นักศึกษาพึงทราบวา การยื่นเร่ือง/ยื่นคํารองตอวิทยาลัย โดยผานทางสํานักงาน
บัณฑิตศึกษา เปนหนาท่ีรับผิดชอบของนักศึกษาที่จะตองดําเนินการใหทางวิทยาลัยทราบ 
เปนลายลักษณอักษร โดยติดตอขอคํารอง/ขอยื่นเร่ืองกับเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาแตเนิ่นๆ   
และดําเนินตามรายละเอียดและข้ันตอนตางๆ ตามท่ีระบุไวในคํารองนั้น 
 3. การยื่นคํารองในเร่ืองตางๆ  นักศึกษาสามารถขอแบบคํารองได ท่ีสํานักงาน
บัณฑิตศึกษา หรือ โหลดทางเว็บไซตของ วิทยาลัยแสงธรรม/สํานักงานบัณฑิตศึกษา และดําเนิน 
การตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
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 ตัวอยางรายการแบบคํารองตางๆ มีดังนี้ 
วัตถุประสงค แบบคํารอง รหัส คาใชจาย / หมาย

เหตุ 
1. ยื่นคํารองในเร่ืองตางๆ แบบคํารองท่ัวไป บฑ.

1 
- 

2. ขอหนังสือสําคัญตางๆ 
เชนTranscript รับรอง  
การเปนนกัศึกษา  

แบบคํารองขอหนังสือสําคัญ บฑ.
2 

มีคาใชจายตามท่ี
กําหนด 
 

3. ขอลงทะเบียนหนวยกิต 
นอยกวาหรือมากกวาเกณฑ 

แบบคํารองขอลงทะเบียนหนวย
กิต   นอยกวาหรือมากกวาเกณฑ 

บฑ.
3 

- 

4.ขอลงทะเบียน/เพิ่ม/ถอน  
ชาเปนกรณีพิเศษ 

แบบคํารองขอลงทะเบียน/เพิ่ม/
ถอน  
ชาเปนกรณีพิเศษ 

บฑ.
4 

- 

5.ขอสอบภาษาตางประเทศ/ 
ประมวลความรอบรู /  
วัดคุณสมบัติ 

แบบคํารองเกี่ยวกับการสอบ การ
จบการศึกษา 

บฑ.
5 

มีคาใชจายตามท่ี
กําหนด 

5.1 กําหนดการสอบ และ
กรรมการสอบ 

แบบกําหนดการสอบ และ
กรรมการสอบ 

บฑ.
5/1 

 

5.2  แจงผลการสอบวัด
คุณสมบัติ 

แบบแจงผลการสอบวัดคุณสมบัติ บฑ.
5/2 

สําหรับเจาหนาท่ี 

5.3 แจงผลการสอบประมวล
ความรอบรู 

แบบแจงผลการสอบประมวล
ความรอบรู 

บฑ.
5/3 

สําหรับเจาหนาท่ี 

6.ขออนุมัติ วิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ 

แบบคํารอง ขออนุมัติหัวขอ
วิทยานพินธ/การคนควาอิสระ 

บฑ.
6 

แนบ บฑ.6/1แบบ
เสนอหัวขอฯ ดวย 

6.1  แบบเสนอหัวขอวิทยา- 
นิพนธ /การคนควาอิสระ 

แบบเสนอหัวขอวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ 

บฑ.
6/1 

 

7. ขอจัดกิจกรรมในระหวาง
ดําเนินงานวจิยั เชน จดัสนท- 
นากลุม เชิญผูเช่ียวชาญ
ทดลองเคร่ืองมือ เก็บขอมูล  

แบบคํารองขอจัดกิจกรรมระหวาง   
การดําเนินงานวิจยั (สนทนากลุม 
เชิญผูเช่ียวชาญ ทดลองเคร่ืองมือ 
เก็บขอมูลการวิจัย ฯลฯ) 

บฑ.
7 
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วัตถุประสงค แบบคํารอง รหัส คาใชจาย / หมาย
เหตุ 

8. ขอสอบวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ 

แบบคํารองขอสอบวิทยานิพนธ / 
การคนควาอิสระ 

บฑ.
8 

ตองยื่น บฑ.8/1 
กอนสอบ 3 
สัปดาห 

8.1 ขอแตงต้ังกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/คนควาอิสระ
(ผูทรงคุณวุฒิ) 

แบบคํารองขออนุมัติกรรม 
การสอบวิทยานิพนธ/คนควา
อิสระ (ผูทรงคุณวุฒ)ิ 

บฑ.
8/1 

 

8.2  แจงผลการสอบวิทยา- 
นิพนธ / คนควาอิสระ 
 

แบบแจงผลสอบวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ 

บฑ.
8/2 

สําหรับเจาหนาท่ี 

9. สงตรวจรูปเลมวิทยา- 
นิพนธ /คนควาอิสระ 

แบบคํารองขอตรวจรูปแบบ
วิทยานพินธ / การคนควาอิสระ 
และ การสงวทิยานิพนธ /  
การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 

บฑ.
9 

แนบ บฑ.9/1 

9.1 ขอเผยแพรวิทยานพินธ / 
การคนควาอิสระทาเว็บไซต/
วารสารวิชาการของวิทยาลัย 
แสงธรรม 

แบบคํารองขอเผยแพรวิทยา 
นิพนธ  / การคนควาอิสระ 

บฑ.
9/1 

 

9.2  รายงานผลการตรวจ/
แกไขวิทยานพินธ/การ
คนควาอิสระ 

แบบรายงานผลการตรวจ/แกไข
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

บฑ.
9/2 

สําหรับเจาหนาท่ี 

9.3 ขอขยายเวลาแกไขวิทยา- 
นิพนธ/การคนควาอิสระ 

แบบคํารองขอขยายเวลาแกไข 
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 

บฑ.
9/3 

- 

9.4 สงวิทยานพินธ /การคน- 
ควาอิสระฉบับสมบูรณ 

แบบนําสงวิทยานิพนธ/การคน- 
ควาอิสระฉบับสมบูรณ 

บฑ.
9/4 

 

10.ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แบบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย บฑ.
10 

- 

11. ขอลาพักการศึกษา แบบคํารองขอลาพักการศึกษา บฑ.
11 

จายคารักษาสภาพ
ฯ  
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วัตถุประสงค แบบคํารอง รหัส คาใชจาย / หมาย
เหตุ 

12. ขอกลับเขาศึกษา  แบบคํารองขอกลับเขาศึกษา บฑ.
12 

- 

13. ขอเปล่ียนแผนการศึกษา 
/ยายสาขาวิชา / คณะวิชา 

แบบคํารองขอเปล่ียนแผนการ
ศึกษา / ยายสาขาวิชา / คณะวิชา 

บฑ.
13 

มีคาใชจายตามท่ี
กําหนด 

14. ขอลาออกจากการเปน
นักศึกษา 

แบบคํารองขอลาออกจากการเปน
นักศึกษา 

บฑ.
14 

- 

15. ขอข้ึนทะเบียนบัณฑิต/ 
รับปริญญาบัตร 

แบบคํารองขอข้ึนทะเบียนบัณฑิต/
รับปริญญาบัตร 

บฑ.
16 

มีคาใชจายตามท่ี
กําหนด 

16. มอบฉันทะ แบบมอบฉันทะ บฑ.
17 

 

 
สวนท่ี 2  ผลการประเมิน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา   

จากการประชุมพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม นําสูการประเมินรูปดังกลาว ดวยการประชุม สัมมนาระดม
ความคิดเห็น โดยคณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

1.1 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการฝายวิชาการ 
คณะกรรมการฝายวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2553  ณ หองประชุม 2 อาคารสํานักอธิการบดี ช้ัน 2  ไดพิจารณาประเมินรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร 
วิทยาลัยแสงธรรม  แลว  

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลป- 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ตามที่เสนอ  และใหจัดสงใหอธิการบานอบรม 
(ผูปกครอง) ทุกบาน และใหนําเสนอในการประชุมอธิการบานอบรม (ผูปกครอง) ในวันท่ี 20 
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2553 เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาตอไป   
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1.2 ผลการประเมินโดยผูปกครอง (อธิการบานอบรม) 
ฝายวิชาการ ไดเชิญผูปกครอง (อธิการบานอบรม)  เขารวมการประชุม ในหัวขอ 

“การรวมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อ
พัฒนาการอยางมีคุณภาพ ในปการศึกษา 2553 และปตอๆ ไป” เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
ณ หองประชุมคณาจารย อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม  

ในการประชุม ฝายวิชาการไดนําเสนอขอมูลการพัฒนาและความเคล่ือนไหว 
ดานวิชาการ ของวิทยาลัยแสงธรรม ท้ังในเร่ืองของ นโยบายการดําเนินพันธกิจ  การปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ข้ันตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  การสราง
เครือขาย   และโดยเฉพาะ การเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม ท่ีจะเปดในปการศึกษา 2553 เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบ/พิจารณาประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการศึกษา และแสดงความคิด/ใหขอเสนอแนะแกวิทยาลัย เพื่อเปนประโยชน 
ในการบริหารจัดการ การแกไข ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

หลังจากการนําเสนอขอมูลดังกลาวขางตน ผูเขารวมประชุมไดอภิปราย ซักถาม
รายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมจนเปนท่ีเขาใจตรงกันแลว  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรมดังกลาวและให
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สรุปไดดังนี้ 
  1) ใหความสําคัญในการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาตอไปอยาง
ตอเน่ือง โดยทางบานอบรมจะใหความรวมมือ ชวยกันดูแลสงเสริมในขณะนักศึกษาอยูท่ีบาน 
  2) เสนอใหวิทยาลัยพิจารณาปรับตารางเรียน/กิจกรรม เปนวันจันทร-วันศุกร 
และหยุดวันเสาร-วันอาทิตย  แทน (ปกติจะหยุดวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย) เพื่อสะดวก 
ตอการกําหนดชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของนักศึกษาท่ีบาน 
  3) ทางบานอบรม ยินดีใหความชวยเหลือ/สนับสนุนวิทยาลัย ในเรื่องของ
บุคลากร และการใชทรัพยากรรวมกัน 
 1.3 ผลการประเมินโดยนักศึกษา  

ฝายวิชาการ ไดประชุมนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ช้ันปท่ี 2 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพนัธ 
พ.ศ. 2553 ณ หอง 736  อาคารเรียน  วิทยาลัยแสงธรรม 

ในการประชุม ฝายวิชาการไดนําเสนอขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนการพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ท่ีจะเปดในปการศึกษา 2553 
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เพื่อใหท่ีประชุมรับทราบ/พิจารณาประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และแสดงความคิด/ 
ใหขอเสนอแนะแกวิทยาลัย  เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการ การแกไข ปรับปรุง พัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

หลังจากการนําเสนอขอมูลดังกลาวขางตน ผูเขารวมประชุมไดซักถามรายละเอียด
ตางๆ เพิ่มเติมจนเปนท่ีเขาใจตรงกันแลว  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ดังกลาว และใหขอสังเกต/
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สรุปไดดังนี้ 

1) การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา (อาจารยบางทานเปนผูท่ีมีความรู 
ความสามารถในวิชานั้นๆ สูงมาก แตมีขอจํากัดในการถายถอด) 

2) กิจกรรม การเรียน และภาระงานในแตละรายวิชามีมากพอสมควร เม่ือรวม
หลายๆ วิชา จึงมีช้ินงานท่ีตองทําเปนจํานวนมาก บางคร้ังกอใหเกิดผลกระทบตอเวลาในการศึกษา
คนควาดวยตนเองหรือตารางการฝกอบรม 

3) ขอจํากัดดานทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา ในรายวิชาท่ีอาจารย
ผูสอนเปนชาวตางชาติ/สอน/ใชเอกสาร เปนภาษาตางประเทศ  

4) ในแตละรายวิชา  ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย  เหมาะสม 
ไมทําใหนักศึกษาเครียดจนเกินไป 

จึงสรุปไดวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม  มีความถูกตองเหมาะสม  
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา  

 
2. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลป- 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม จาก
ผูปกครอง และนักศึกษา   

จากการประชุมพิจารณาขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม จากคณะผูปกครอง และ
นักศึกษา สรุปความได ดังน้ี 
 2.1 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูปกครอง  (บานอบรม)  

1) ควรใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาตอไป
อยางตอเน่ือง โดยทางบานอบรมจะใหความรวมมือ ชวยกันดูแลสงเสริมในขณะนักศึกษาอยูท่ีบาน 
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2) เสนอใหวิทยาลัยพิจารณาปรับตารางเรียน/กิจกรรม เปนวันจันทร-วันศุกร และ
หยุดวันเสาร-วันอาทิตย  แทน (ปกติจะหยุดวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย) เพื่อสะดวกตอการกาํหนด
ชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของนักศึกษาท่ีบาน 

3) ทางบานอบรม ยินดีใหความชวยเหลือ/สนับสนุนวิทยาลัย ในเร่ืองของบุคลากร 
และการใชทรัพยากรรวมกัน 
 2.2 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา  

1) การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา (อาจารยบางทานมีความรู 
ความสามารถสูง แตมีขอจํากัดในการถายทอด) 

2) กิจกรรม การเรียน และภาระงานในแตละรายวิชามีมากพอสมควร เม่ือรวม
หลายๆ วิชา จึงมีช้ินงานท่ีตองทําเปนจํานวนมาก บางคร้ังกอใหเกิดผลกระทบตอเวลาในการศึกษา
คนควาดวยตนเองหรือตารางการฝกอบรม 

3) ขอจํากัดดานทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา ในรายวิชาท่ีอาจารย
ผูสอนเปนชาวตางชาติ/สอน/ใชเอกสาร เปนภาษาตางประเทศ 

4) ในแตละรายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย เหมาะสม 
ไมทําใหนักศึกษาเครียดจนเกินไป 
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การวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  มีวัตถุประสงคและผลการ
ดําเนินการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 

2. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรมใหมีความเหมาะสมตามความคิด
เห็นของ คณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานเน้ือหา  เปนการศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
 ขอบเขตดานประชากร ผูประเมิน/ใหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย  
1)  คณะกรรมการฝายวิชาการ 2)  ผูปกครอง  3)  นักศึกษา ผานทางการประชุมในแตละกลุม 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาขอมูล เอกสาร งานวิจัย และการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวของ และประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 2. สรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนผังโครงสรางการบริหารและ 
การจัดการภายใน แผนกบัณฑิตวิทยาลัย และ คูมือการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม 
 3. นําแผนผังโครงสรางฯ และคูมือการศึกษาฯ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการฝายวิชาการ/คณะกรรมการบริหาร 
 4. นําคูมือการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม เสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากอธิการบานอบรม 
(ผูปกครอง) และนักศึกษา  
 5. เก็บรวบรวมขอมูล จากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการฝายวิชาการ/คณะกรรมการ
บริหาร การประชุมอธิการบานอบรม (ผูปกครอง) และ การประชุมนักศึกษา  
 6. สรุปและนําเสนอผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ท่ีสรางข้ึน มีความถูกตองเหมาะสม 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา  
 2. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลป- 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม จาก
ผูปกครอง  และนักศึกษา มีดังนี้ 

2.1 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูปกครอง  มีดังนี ้
2.1.1 ใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาตอไป

อยางตอเน่ือง โดยทางบานอบรมจะใหความรวมมือ ชวยกันดูแลสงเสริมในขณะนักศึกษาอยูท่ีบาน 
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2.1.2 เสนอใหวิทยาลัยพิจารณาปรับตารางเรียน/กิจกรรม เปนวันจันทร-วันศุกร 
และหยุดวันเสาร-วันอาทิตย  แทน (ปกติจะหยุดวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย) เพื่อสะดวก 
ตอการกําหนดชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของนักศึกษาท่ีบาน 

2.1.3 ทางบานอบรม ยินดีใหความชวยเหลือ/สนับสนุนวิทยาลัย ในเร่ืองของ
บุคลากร และการใชทรัพยากรรวมกัน 

2.2 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา มีดังนี ้
2.2.1 การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา (อาจารยบางทานมีความรู 

ความสามารถสูง แตมีขอจํากัดในการถายทอด) 
2.2.2 กิจกรรม การเรียน และภาระงานในแตละรายวิชามีมากพอสมควร เม่ือรวม

หลายๆ วิชา จึงมีช้ินงานท่ีตองทําเปนจํานวนมาก บางคร้ังกอใหเกิดผลกระทบตอเวลาในการศึกษา
คนควาดวยตนเองหรือตารางการฝกอบรม 

2.2.3 ขอจํากัดดานทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา ในรายวิชา 
ท่ีอาจารยผูสอนเปนชาวตางชาติ/สอน/ใชเอกสาร เปนภาษาตางประเทศ 

2.2.4 ในแตละรายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสม ไมทําใหนักศึกษาเครียดจนเกินไป 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม สามารถนําไปสูผลการอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
 1. ความถูกตองเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  
 ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ท่ีสรางข้ึน มีความถูกตอง
เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เพราะมีการศึกษาขอมูล
รายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากเอกสาร ทางเว็บไซต และจากความรูและประสบการณท่ีไดรับ
จากการศึกษาดูงาน กอนแลวจึงดําเนินการจัดทําตามลําดับข้ันตอน โดยใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เปนกรอบในการจัดทํา ประกอบกับรายละเอียดตางๆ ในตัวหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม นั้นก็ได
ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ไดรับการพิจารณาตรวจประเมินจากคณะผูทรงคุณวุฒิท้ังภายใน 
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และภายนอก คณะกรรมการฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสภาวิทยาลัย 
แสงธรรม ท่ีพิจารณาอนุมัติและรับรองวิทยฐานะ และท่ีสุดเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีรับผิดชอบดานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดแจงรับรอง
หลักสูตรดังกลาวในเบ้ืองตน (ขณะนี้อยูในระหวางการทําหนังสือรับรองเพ่ือสงมาใหวิทยาลัย)  
ขอมูลดังกลาวท่ีนํามาใชเปนขอมูลหลักในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลป- 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  จึงมีความถูกตองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
 และมีความถูกตองเหมาะสมในความคิดเห็นของคณะกรรมการฝายวิชาการ ผูปกครอง 
และนักศึกษา เห็นไดจากการพิจารณาประเมินของท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ ท่ีประชุม
ผูปกครอง และท่ีประชุมนักศึกษา ท่ีมีมติเห็นชอบในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  
ท่ีสรางข้ึน  
 2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ตามขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของ
ผูปกครองและนักศึกษา ท่ีนํามาอภิปราย มีดังนี้ 
  2.1 การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา  โดยท้ังผูปกครองและ
นักศึกษา ตางก็ใหความสนใจและใหความสําคัญเหมือนกันในเร่ืองของการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาตัวนักศึกษาเองและลดขอจํากัดในการเรียน 
 ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซ่ึงท่ีประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีมติใหวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษตอไปโดยใหจัดทําเปนแผนระยะส้ัน แผนระยะกลาง และ
แผนระยะยาว และใหนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป  และท่ีประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม  
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  รับทราบการดําเนินการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ และใหดําเนินการตอไป 
  2.2 การปรับเวลาในการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให
นักศึกษามีเวลาในการศึกษาคนควาดวยตนเอง/การฝกอบรม/การจัดกิจกรรมที่บานของนักศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูปกครองและนักศึกษา  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา  (2546 : บทสรุปผูบริหาร )  ท่ีได ศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศและประเทศไทยและเสนอผลการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ
จัดการทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและ 
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การอุดมศึกษาของประเทศไทยเพ่ือเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา และพบวา 
รูปแบบการบริหารจัดการภายในสถาบันของแตละสถาบัน ในดานการบริหารงานวิชาการ  
จะใหความสําคัญตอผูเรียนมากข้ึน มีการวิเคราะหความตองการของผูเรียน สาขาวิชาท่ีเปน 
ท่ีตองการของตลาด นําแนวคิดทางการตลาดใชในการจัดกลุมผูเรียน เนนความตองการของชุมชน 
ทองถ่ิน มีการขยายรูปแบบการเรียนรูผานส่ืออินเตอรเน็ต หรือส่ือดาวเทียมมุงสูผูเรียนท่ีเปนคนไทย
ในตางประเทศ   
  2.3 การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาใหเหมาะสม และในแตละ
รายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม ไมทําใหนักศึกษาเครียด
จนเกินไป ตามความคิดเห็นของนักศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ อนุรักษ ปญญานุวัฒน 
และคณะ (2548 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารอุดมศึกษา
ใหสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา มี 5 แนวทาง คือ (1) การเรงรัดกระบวนการผลิต
ผูสอนใหได มาตรฐานและคุณภาพ (2) การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือใหผูเรียนเปนคน
คิดเปน (3) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนและหลักสูตร (4) นิเทศและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และ (5) กระตุนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน 
ผูสอน สถาบันการศึกษา และชุมชนกับองคกรตาง ๆ เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน  และแนวทาง 
ในการปรับระบบและผลกระทบ อาจดําเนินการปรับปรุงใหมีมากกวาหนึ่งวิธีการเรียนการสอนได 
ในบางหลักสูตร โดยใหยึดหลักความเปนเอกภาพในนโยบายและรูปแบบหลักท่ีเปนอยู แตให 
มีความหลากหลายของวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือใหผูเรียนท่ีมีขอจํากัดไดมีโอกาสเรียนรูได 
และควรมีการกําหนดแนวคิดพรอมท้ังศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึกตอไป  
  2.4 การใหความรวมมือ การใชบุคลากรและทรัพยากรรวมกัน ตามความคิดเห็น
ของผูปกครอง เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและสถาบัน สอดคลองกับ  
การศึกษาวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546 : บทสรุปผูบริหาร) ท่ีไดศึกษา
นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศและประเทศไทยและเสนอผล
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการจัดการทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาของประเทศไทยเพ่ือเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพและโอกาส
ทางการศึกษา และพบวา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการสถาบัน 
อุดมศึกษาแนวใหมของไทย มี 4 ประการคือ ดานนโยบายการอุดมศึกษาเพื่อปวงชน ดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่จํากัดและการมุงเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ ดานความกาวหนาของ
เทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบตาง ๆ และดานการปกครองตนเองของสถาบัน และในดานรูปแบบ
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ  พบวา การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหาร
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จัดการ  (ประเทศสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  อังกฤษ  มาเลเซีย  และมองโกเลีย) มีการใช 
นวัตกรรรม เทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศท้ังการบริหารวิชาการและการดําเนินการ  
มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการรวมเปนเครือขาย มุงเนนการควบคุมคุณภาพและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
  
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 วิทยาลัยแสงธรรม ควรมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คุณภาพมากย่ิงข้ึน และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยและ
แนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักศึกษา  
เพื่อเปนมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ท้ังนี้โดย 
คํานึงถึงนโยบายของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก นโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม  
ความถูกตองตามหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ และความตองการของผูปกครอง นักศึกษา 
ผูใชบัณฑิต และชุมชนทองถ่ินดวย 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  เพื่อใหไดรับการรับรอง
จากหลักสูตรจากสมณกระทรวงฯ วาดวยการศึกษาแหงคริสตศาสนจักรฯ (Apostolic Constitution 
on Ecclesiastical Universityes and Faculties)  
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การประชุม/สัมมนา 
 
การประชุมนักศึกษา เร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา  บัณฑิต 

สาขาวิชา เทววิทยาจริยธรรม.  วันท่ี 25 กุมภาพันธ  2553.  หอง 736  อาคารเรียน
วิทยาลัยแสงธรรม.   

การประชุมอธิการบานอบรม เร่ือง การรวมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อพัฒนาการอยางมีคุณภาพ ในปการศึกษา 2553 และ
ปตอๆ ไป.  วันท่ี 20 กุมภาพันธ  2553.  หองประชุมคณาจารย วิทยาลัยแสงธรรม. 
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                สรุปรายงานการประชุมอธิการบานอบรม “การรวมพิจารณาการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตร การศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อพัฒนาการอยางมีคณุภาพ ในปการศึกษา 2553 
และปตอๆ ไป” 
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 สรุปรายงานการประชุมอธิการบานอบรม  
“การรวมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 

เพื่อพัฒนาการอยางมีคุณภาพ ในปการศึกษา 2553 และปตอๆ ไป” 
เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2553 

ณ หองประชมุคณาจารย อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 บาทหลวงวุฒิชัย  อองนาวา รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ประธาน กลาว
ตอนรับผูเขารวมประชุม แจงกําหนดการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และเรียนเชิญ 
บาทหลวง ดร.ออกัสติน ปโตโย คณบดีคณะมนุษยศาสตร นําสวดภาวนา แลวดําเนินการประชุม
ตามหัวขอประชุม 
 

หัวขอท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
 การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอหลักการและความจําเปนในการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรการศึกษา แนวทางการศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม และเปนโอกาสในการรวมพิจารณาการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อพัฒนาการอยางมีคุณภาพในปการศึกษา 
2553 และปตอๆ ไป  
ท่ีประชุมรับทราบ 
 

หัวขอท่ี 2  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
2.1  หลักการและความจําเปนในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
 สรุปการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร และ 
การพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2551) 
 2) หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2551) 
 ซ่ึงท้ังสามหลักสูตรไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2552 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2552 
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 4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (หลักสูตรใหม  
พ.ศ. 2552) ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 ซ่ึงสามารถสรุปข้ันตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรฯ ท่ีฝายวิชาการดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้ 
 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 

 วันท่ี 29 มกราคม 2552 สภาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยา และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  

 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2552 สภาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  

       ท่ีประชุมรับทราบ 
2.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
       (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
       ท่ีประชุมรับทราบ 
2.3  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  
       (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
       ท่ีประชุมรับทราบ 
2.4  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
       (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
       ท่ีประชุมรับทราบ 
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2.5  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
       (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
       ท่ีประชุมรับทราบ 
2.6  คุณสมบัติของนักศึกษา และคาใชจายในการศึกษาตามหลักสูตร 
       ท่ีประชุมรับทราบ 
2.7  แนวทางการศึกษาสําหรับบาทหลวง นักบวช และครูสอนคริสตศาสนธรรม 
 1) การศึกษาตามหลักสูตรฯ ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 2) การศึกษาเฉพาะบางรายวิชาท่ีสนใจ เพื่อเพ่ิมเติม/พัฒนาความรูในเร่ือง/วิชาท่ีสนใจ 
 3) การศึกษาตามหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อพัฒนาชีวิตคริสตชน 
 4) การพัฒนาเสริมสรางสมาธิแบบคริสต 
 ฯลฯ 
       ท่ีประชุมรับทราบ 
2.8  แนวทางและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
 1)  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 2)  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสมณกระทรวงฯ วาดวย การศึกษาแหงคริสต-
ศาสนจักรฯ (สันตะสํานัก) 
 3) การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาอ่ืนๆ เชน ประกาศนียบัตรสาขา
วิชาชีพครูสอนคริสตศาสนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอภิบาล ฯลฯ 
     ท่ีประชุมรับทราบ 
2.9  การจัดเตรียมอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับการ

พัฒนา เชน การจัดหาเพ่ิมเติม การรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการใชทรัพยากรรวมกัน 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
2.10  การสรางเครือขาย/พี่เล้ียง/พันธมิตร เพื่อประโยชนในการพัฒนา และการบริหารจัดการ 

รวมกัน  เชน  การสราง เครือข ายกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ   การเข ารวมเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
(สสอท.) สภาวิจัยแหงชาติ การมีพี่เล้ียง/พันธมิตร กับสถาบัน/หนวยงานท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ เชน มหาวิทยาลัยอันเตนิว คณะเยสุอิต คณะมหาไถ ฯลฯ  

 ท่ีประชุมรับทราบ 
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2.11  การติดตาม/พัฒนานักศึกษา ท้ังในเร่ืองของความเอาใจใสในดานการเรียน  การพัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ และเรื่องระเบียบวินัย 

 ท่ีประชุมรับทราบ  
 

หัวขอท่ี 3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  การขอเพ่ิมคาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เพิ่มเติม 

เปน 1,000 บาท/คน โดยเร่ิมตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
3.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา-     

จริยธรรม (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
 

หัวขอท่ี 4  เร่ืองอ่ืนๆ 
4.1  ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น และ (แนวทางแกไขปญหา) ในการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
  1) จํานวนหองเรียนมีเพียงพอหรือไม (ใชหองเรียนท่ีศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม

เพิ่มเติม) 
  2) อาจารยผูสอน (จะมีอาจารยของวิทยาลัยแสงธรรม อาจารยจากมหาวิทยาลัยอันเตนิว 

คณะเยสุอิต ฯลฯ) 
  3) การจัดตารางสอน/การจัดการเรียนการสอน  (ทางวิทยาลัยจะบริหารจัดการเอง) 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
4.2 การอภิปรายซักถาม และขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม หรือในดานอื่นๆ  
   1) การอภิปรายซักถาม 
  1.1) เม่ือเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  
แลวจะยังคงเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา หรือไม (ยังคงเปดอยู) 
  1.2) แนวทางการตัดสินใจใหนักศึกษาซ่ึงขณะนี้ศึกษาอยูในสาขาวิชาเทววิทยา 
ช้ันปท่ี 2 ในระดับปริญญาตรี ไปสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  
ก็จะอาจจะทําใหนักศึกษาไมจบหลักสูตรฯ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทววิทยา อันจะสามารถใชเปน
พื้นฐานสําหรับการไปศึกษาตอท่ีตางประเทศได  (ขอใหลงทะเบียนเรียนแบบคิดหนวยกิต  
เพ่ือสามารถปรากฏใน transcript และสามารถนําไปเทียบโอนรายวิชาได ในปจจุบัน เวลาจะสง
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นักศึกษาไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทท่ีตางประเทศ ก็จะใชการรับรองจากสามเณราลัย 
แสงธรรม ซ่ึงทางวิทยาลัยก็กําลังศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากสมณ
กระทรวงฯ วาดวย การศึกษาแหงคริสตศาสนจักรฯ (สันตะสํานัก) เพราะสวนใหญสถาบัน 
การศึกษาในตางประเทศ ก็ตองพิจารณาเทียบโอนรายวิชา โดยดูจากรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
ซ่ึงรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบคิดหนวยกิตก็จะปรากฏใน transcript อยางแนนอน 
  1.3) ขอแบงปนเร่ืองการชวย/การเตรียมสามเณร สําหรับการเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จ และขอฝากวา นักศึกษาในคณะนักบวชจะมีสวนท่ีแตกตางไปจากนักศึกษาของ 
สามเณราลัยแสงธรรมบาง เชน ตารางการอบรมก็จะแตกตางกันบาง เวลานักศึกษาเครียดเร่ือง 
การเรียน การใชภาษาอังกฤษ ก็ตองคอยชวยกัน  (อยากใหคอยชวยเหลือใหกําลังใจใหอดทนสู  
ใหนักศึกษาตั้งใจ เอาจริงเอาจังในเรื่องดังกลาว และในดานของอาจารยผูสอนก็มีการพัฒนา 
การเรียนการสอนมากข้ึน  มีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย ท่ีจะชวยใหนักศึกษาไมเครียด
จนเกินไปเวลาเรียนหรือสอบ) 
  1.4) ขอเสริมเร่ืองการใหความสําคัญในเร่ืองของทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
แมจะมีผลกระทบตอกระแสเรียกบาง แตในการเตรียมนักศึกษาเพื่อไปศึกษาตอ อยางเชน 
ท่ีคณะเบธารามเองก็ตองสงนักศึกษาไปศึกษาตอท่ีอินเดีย ภาษาอังกฤษเปนเร่ืองท่ีสําคัญ ถาไมเกง
พอ ก็จะไปเรียนโนวิชไมได และขอใหทางวิทยาลัยชวยพิจารณาอยาจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี
บอยนัก  (ยังมีอีกแนวทางหนึ่ง สําหรับนักศึกษาท่ีมีกระแสเรียกท่ีดี แตเครียดเร่ืองเรียนมากเกินไป  
ก็ยังมีเร่ืองการเรียนแบบไมเอาปริญญาบัตร) 
  1.5) เวลาในการเรียนหรือการเขารวมกิจกรรม บางคร้ังมีผลกระทบตอเวลาใน
การฝกอบรม  (ทางวิทยาลัยกําลังศึกษา การกําหนดวันเวลาในการเรียนและการจัดกิจกรรมใหมี
ความเหมาะสม ยืดหยุน เพ่ือไมใหกระทบตอการฝกอบรมหรือกระทบนอยท่ีสุด เชน อาจปรับวัน
เวลาเรียนเปนวันจันทร-วันศุกร และหยุดวันเสาร-วันอาทิตย ซ่ึงปกติจะหยุดวันพฤหัสบดี และวัน
อาทิตย) 
  1.6) ฝากยํ้าเร่ืองการพิจารณาปรับตารางเรียน/กิจกรรม เปนวันจันทร-วันศุกร 
เปนวันจันทร-วันศุกร เพื่อสะดวกตอการกําหนดชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของ
นักศึกษาแตละบานตามที่ ช้ีแจงเม่ือสักครู  และอาจจะมีการศึกษาถึงผลกระทบตอผู เ รียน 
ในสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาท่ีอาจจะมีจํานวนนอยลง หรืออาจเปล่ียนใจอยากมาเรียนในสาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนาแทน เพราะเนื้อหาแนนดี  
  1.7) วิทยาลัยแสงธรรม ไดใหความสําคัญและเรงพัฒนาในดานตางๆ เปนอยาง
มาก หากบานอบรมสามารถใหความชวยเหลือในดานบุคลากรหรือดานตางๆ ก็จะเปนส่ิงท่ีดีมากๆ 
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เพ่ือการพัฒนารวมกัน เปนทิศทางเดียวกัน ซ่ึงทางบานอบรม ก็ยินดีใหความชวยเหลือ/สนับสนุน
วิทยาลัย ในเร่ืองของบุคลากร และการใชทรัพยากรรวมกัน (ในปจจุบัน ทางวิทยาลัยมีนโยบาย 
ในการสรางเครือขาย/ขอความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอก ท้ังดาน
บุคลากร หรือ อาคารสถานท่ี ฯลฯ) 
  1.8) ทางวิทยาลัยไดใหขอมูล/ช้ีแจงรายละเอียดตางๆ สําหรับการจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม อยางชัดเจน เปนขอมูล
พื้นฐานท่ีดีสําหรับการตัดสินเลือกแนวทางการศึกษาตอของนักศึกษา  (หลังจากนี้ ทางวิทยาลัย 
จะสงหนังสือขอแนวทางการตัดสินใจในการศึกษาตอของนักศึกษาในสังกัด เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
ในการบริหารจัดการเรียนการสอนตอไป) 
  1.9) หลังจากนี้ จะมีการใหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกาเรียนการสอนนี้แก
นักศึกษาบางหรือไม  (จะมีการประชุมช้ีแจงรายละเอียดแกนักศึกษาในวันท่ี 25 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2553 ซ่ึงในการปฐมนิเทศประจําปการศึกษา 2552 ก็ไดช้ีแจงขอมูลเบ้ืองตนใหนักศึกษา 
ไดทราบมาคร้ังหนึ่งแลว) 
  2) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลป- 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
  2.1) ใหความสําคัญในการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาตอไปอยาง
ตอเน่ือง โดยทางบานอบรมจะใหความรวมมือ ชวยกันดูแลสงเสริมในขณะนักศึกษาอยูท่ีบาน 
  2.2) เสนอใหวิทยาลัยพิจารณาปรับตารางเรียน/กิจกรรม เปนวันจันทร-วันศุกร 
และหยุดวันเสาร-วันอาทิตย  แทน (ปกติจะหยุดวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย) เพื่อสะดวกตอการ
กําหนดชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของนักศึกษาท่ีบาน 
  2.3) ทางบานอบรม ยินดีใหความชวยเหลือ/สนับสนุนวิทยาลัย ในเรื่องของ
บุคลากร และการใชทรัพยากรรวมกัน 
 
 บาทหลวงวุฒิชัย  อองนาวา รองอธิการบดีฝายวิชาการ สรุปการประชุม กลาวขอบคุณ
ผูเขารวมประชุม  เชิญถายภาพและรวมรับประทานอาหารรวมกัน 
 
เลิกประชุมเวลา  12.35 น. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
                สรุปรายงานการประชุมนักศึกษา“รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม”เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 
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 สรุปรายงานการประชุมนักศึกษา  
“รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม” 

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 
ณ หอง 736 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 บาทหลวงวุฒิชัย  อองนาวา รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ประธาน กลาว
ตอนรับผูเขารวมประชุม แจงกําหนดการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และเรียนเชิญ 
บาทหลวง วิรัช  นารินรักษ  คณบดีคณะศาสนศาสตร นําสวดภาวนา แลวดําเนินการประชุมตาม
หัวขอประชุม 
 

หัวขอท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
 การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ  ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรศิลป-ศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ 
ดังกลาว พรอมกับรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากนักศึกษาเพ่ือเปนประโยชนในการบริหาร
จัดการ การแกไข ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 

หัวขอท่ี 2  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
2.1  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
 ข้ันตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรฯ ท่ีฝายวิชาการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 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 
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 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2552 สภาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  

       ท่ีประชุมรับทราบ 
2.5  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
       (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
       ท่ีประชุมรับทราบ 
2.6  คุณสมบัติของนักศึกษา  
       ท่ีประชุมรับทราบ 
2.7  แนวทางและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
 1)  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 2)  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสมณกระทรวงฯ วาดวย การศึกษาแหงคริสตศาสน
จักรฯ (สันตะสํานัก) 
 3) การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาอ่ืนๆ เชน ประกาศนียบัตรสาขา
วิชาชีพครูสอนคริสตศาสนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอภิบาล ฯลฯ 
     ท่ีประชุมรับทราบ 
หัวขอท่ี 3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา-     

จริยธรรม (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
 

หัวขอท่ี 4  เร่ืองอ่ืนๆ 
4.1 การอภิปรายซักถาม และขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม หรือในดานอื่นๆ  
  1) การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา (อาจารยบางทานเปนผูท่ีมี
ความรู ความสามารถในวิชานั้นๆ สูงมาก แตมีขอจํากัดในการถายถอด) 
  2) กิจกรรม การเรียน และภาระงานในแตละรายวิชามีมากพอสมควร เม่ือรวม
หลายๆ วิชา จึงมีช้ินงานท่ีตองทําเปนจํานวนมาก บางคร้ังกอใหเกิดผลกระทบตอเวลาในการศึกษา
คนควาดวยตนเองหรือตารางการฝกอบรม 
  3) ขอจํากัดดานทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา ในรายวิชาท่ีอาจารย
ผูสอนเปนชาวตางชาติ/สอน/ใชเอกสาร เปนภาษาตางประเทศ  
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  4) ในแตละรายวิชา  ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม ไมทําใหนักศึกษาเครียดจนเกินไป 
 
 บาทหลวงวุฒิชัย  อองนาวา รองอธิการบดีฝายวิชาการ สรุปการประชุม กลาวขอบคุณ
ผูเขารวมประชุม   
 
เลิกประชุมเวลา  12.40 น. 
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1) บาทหลวง ดร. ออกัสติน  สุกีโย  ปโตโย,  เอส.เจ 

การศึกษา 
- B.A. Philosophy,Driyarkara School of Philosophy, Indonesia Major: Philosophy of   
  Culture 
- B.A. Theology, M.A. Theology  Loyola School of Theology, Ateneo de Manila 

University, Philippines 
- M.A. Philosophy, Boston College, U.S.A. 

              - Ph.D. Ethics and Political Philosophy, Boston College, U.S.A. 
 

2) บาทหลวงวิรัช  นารินรักษ 
ตําแหนง  คณบดีคณะศาสนศาสตร 
สถานท่ีทํางาน   วิทยาลัยแสงธรรม 
  20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
  โทรศัพท 0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819 
  E- mail: researchcenter.sc@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) 
     คณะมนษุยศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม 
     ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววทิยา) 
     คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม 
  Licence   Theology 
                     U. Urbaniana,Italy. 
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3) บาทหลวงเจริญ  วองประชานุกูล 
สถานท่ีทํางาน   วิทยาลัยแสงธรรม 
  20หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
  โทรศัพท 0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819 
  E- mail: researchcenter.sc@gmail.com 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา 
    วิทยาลัยแสงธรรม 
     ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) 
     คณะมนษุยศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม 
  ปริญญาโท   Licence Theology 

St.Thomas Aquinas in Rome, Italy 
    ค.ม. การบริหารการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
4) บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง  มนิราช 
สถานท่ีทํางาน   ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
  20หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
  โทรศัพท 0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี -ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม 
     -ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม 
  ปริญญาโท  - Licentia in Jure Canonico มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา โรม อิตาลี 
  ปริญญาเอก  -Doctoris in Jure Canonico มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา โรม อิตาลี 
การทํางานปจจุบัน 
  ตําแหนงหนาท่ีประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
     -อาจารยประจาํสาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร 
  ตําแหนงหนาท่ีอ่ืนๆ 
     -ท่ีปรึกษาพระสังฆราชดานกฎหมายพระศาสนจักร 
     -ดูแลงานดานศาลพระศาสนจัหร 
     -หัวหนาทีมอบรม สังฆมณฑลราชบุรี 
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ตําแหนงหนาท่ีในอดีต 
  ผูชวยอธิการสามเณราลัยแมพระนิรมลราชบุรี 
  ผูชวยอธิการโบสถนักบุญอันตน ดําเนินสะดวก ราชบุรี 
 
5) บาทหลวง ดร.เชิดชยั  เลิศจิตรเลขา 
สถานท่ีทํางาน    วิทยาลัยแสงธรรม 
  20หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
  โทรศัพท 0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819 
 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) วยิาลัยแสงธรรม 
  ปริญญาโท  Liceniam (Historiae Ecclesiasticae) มหาวทิยาลัยเกรโกเรียน  
     (อิตาลี) 
  ปริญญาเอก เทววิทยา  มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน (อิตาลี) 
การทํางานปจจุบัน 
  ตําแหนงหนาท่ีประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
     - อาจารยประจําสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร 
 

6) อาจารยพีรพัฒน  ถวิลรัตน 
การศึกษา 

ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ตําแหนงหนาท่ีประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
 รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
 

7) ลัดดาวรรณ  ประสูตรแสงจันทร 
สถานท่ีทํางาน วิทยาลัยแสงธรรม 
  20หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
  โทรศัพท 0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819 
  E- mail: researchcenter.sc@gmail.com 
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ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี  การศึกษาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีทางการศึกษา  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  เทคโนโลยีการศึกษา   
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 



สรุปรายงานวิจัย  
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  

เทววิทยายจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
Learning and teaching management model of Master of Arts, 

program in moral   theology, Saengtham college. 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสง
ธรรม  2) ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรมใหมีความถูกตองเหมาะสมตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการฝาย
วิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา โดยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากคณะกรรมการฝายวิชาการ 
ผูปกครอง และตัวแทนนักศึกษา เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร 
วิทยาลัยแสงธรรม ใหมีความถูกตองเหมาะสม 

ผลการวิจัย พบวา 
1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทว

วิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม มีความถูกตองเหมาะสม ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการฝาย
วิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา 
 2) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววทิยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม จากผูปกครอง 
และตัวแทนนกัศึกษา ไดแก 

(1) ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
(2) การจดักิจกรรม/ตารางการเรียนการสอนใหชัดเจนและแนนอน  
(3) ควรใหความใสใจตอการประสานงานและนิเทศอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา  
(4) ในแตละรายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม ไม

ทําใหนกัศึกษาเครียดจนเกินไป 
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คําสําคัญ 1) รูปแบบการเรียนการสอน 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทว
วิทยาจริยธรรม  3) วิทยาลัยแสงธรรม 

 
Abstract 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

วิทยาลัยแสงธรรม ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อ
ความเหมาะสมกับบริบทสังคมปจจุบัน มีบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุกๆ ดาน  มีความรูคู
คุณธรรม ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และ ท่ีแก ไข เพิ่ ม เ ติม  (ฉบับ ท่ี  2 )  พ .ศ .  2545  รวม ท้ังดํ า เนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  เพ่ือ
รักษามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของวิทยาลัย
แสงธรรม ท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใชสังคม เปนผูนําและแบบอยางการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจ 
งานวิจัย  การจัดสัมมนานักศึกษา บัณฑิต  ผูใชบัณฑิต คณาจารย  ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญมา
ใหขอเสนอแนะตอหลักสูตรดังกลาว  จึงเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาหลักสูตร
ดังกลาวใหมีการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป กลาวคือ ในระดับมหาบัณฑิต จึงพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (Master of Arts in Moral Theology) 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552  (สภาวิทยาลัยแสงธรรม,  2552) เพื่อเปนการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา 
ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย อันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา  
เปนผูเช่ียวชาญ และผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และสามารถ
บูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา 

ซ่ึงพันธกิจในการผลิตมหาบัณฑิตจะบรรลุหรือประสบความสําเร็จหรือไมนั้น กลไก
ท่ีสําคัญอยางหน่ึง ก็คือ การกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ท่ีเปนตัวชวยขับเคล่ือน
พันธกิจการบริหารจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว ฝายวิชาการ จึงเห็นควรท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย
แสงธรรม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  
2. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรมใหมีความถูกตองเหมาะสม
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา  

 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

 
 
 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานเน้ือหา   
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
 ขอบเขตดานประชากร 
 ผูประเมิน/ใหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย 1) คณะกรรมการฝายวิชาการ 2) 
ผูปกครอง  3) นักศึกษา ผานทางการประชุมในแตละกลุม 
  

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทว

วิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ท่ีคณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ดูแล
รับผิดชอบ ซ่ึงจะเร่ิมเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2553 

2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลป-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 

ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรฯ  
วิทยาลัยแสงธรรม 
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3. คณะกรรมการฝายวิชาการ หมายถึง คณะกรรมการฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 
ท่ีมีหนาท่ี รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของฝายวิชาการ ใหเปนไปตามกฎหมาย แผนงาน 
ระเบียบ ขอบังคับ  ประกาศ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของวิทยาลัย  วางแผน ติดตาม 
ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานของฝายวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย   

 4. ผูปกครอง หมายถึง อธิการบานอบรม ท่ีรับผิดชอบดูแลสงนักศึกษาในสังกัด/คณะ 
มาศึกษาท่ีวิทยาลัยแสงธรรม 

5. นักศึกษา หมายถึง  นักศึกษาท่ีจบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนาแลว และกําลังศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ช้ัน
ปท่ี 2 ในปการศึกษา 2552  ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวน ท่ีจะสามารถสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ในปการศึกษา 2553 ได 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยา ท่ีมีความถูกตองเหมาะสม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. เอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม” 
 3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 3.1 คณะผูวิจัย ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 3.2 คณะผูวิจัย ศึกษาเอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม  คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
 3.3 คณะผูวิจัย ศึกษาขอมูลการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน จากเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษาตาง 
ๆ 
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 3.4 คณะผูวิจัย  รวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ  การเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
 3.5 คณะผูวิจัยรวมกับบุคลากรแผนกบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําเอกสาร (ราง) “รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  คณะศา
สนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม” โดยใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และสงใหผูเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง แลวเสนอตอรองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและ
พัฒนางานวิชาการใหขอเสนอแนะ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง กอนนําเสนอคณะกรรมการฝาย
วิชาการ  
 3.6 คณะผูวิจัย ประสานกับบุคลากรแผนกบัณฑิตวิทยาลัย นําเอกสาร (ราง) “รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศา
สนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม”  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ เพื่อประเมินความ
ถูกตองเหมาะสม และปรับปรุงแกไข 
 3.7 คณะผูวิจัย ประสานกับบุคลากรฝายวิชาการ นําเสนอ “รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร 
วิทยาลัยแสงธรรรม” ในท่ีประชุมอธิการบานอบรม เพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสม ให
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  
 3.7 คณะผูวิจัย ประสานกับบุคลากรฝายวิชาการ นําเสนอ “รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร 
วิทยาลัยแสงธรรรม” ในท่ีประชุมนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ช้ันปท่ี 2  เพื่อพิจารณาประเมิน
ความเหมาะสม ใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 3.8 คณะผูวิจัย  รวมกับบุคลากรแผนกบัณฑิตวิทยาลัย  รวบรวมขอคิดเห็น /
ขอเสนอแนะท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไข “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม” ใหมีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 ศึกษาวิธีการสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากขอมูล เอกสาร งานวิจัย 
และการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 4.2 สรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ เอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร 
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วิทยาลัยแสงธรรรม” ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.3 นําเอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรรม”  ท่ีผานความเห็นชอบจาก
ผูเช่ียวชาญ รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝายวิชาการ และเสนอขอความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากอธิการบานอบรม 
(ผูปกครอง) และนักศึกษา ในการประชุมแตละกลุม 
 4.4 เก็บรวบรวมขอมูล จากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการฝายวิชาการ การประชุม
อธิการบานอบรม (ผูปกครอง) และ การประชุมนักศึกษา  
 4.5 สรุปและนําเสนอผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา     
เทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม มีความถูกตองเหมาะสม ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการฝาย
วิชาการ ผูปกครอง และนักศึกษา  
 2. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลป -
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม จาก
ผูปกครอง และนักศึกษา  มีดังนี้ 
  2.1 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูปกครอง  มีดังนี ้ 
   2.1.1 ใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาตอไปอยางตอเนื่อง โดยทางบานอบรมจะใหความรวมมือ ชวยกันดแูลสงเสริมในขณะ
นักศึกษาอยูท่ีบาน 
   2.12 เสนอใหวิทยาลัยพิจารณาปรับตารางเรียน/กจิกรรม เปนวันจันทร-
วันศุกร และหยุดวนัเสาร-วันอาทิตย  แทน (ปกติจะหยุดวนัพฤหัสบดี และวันอาทิตย) เพื่อ
สะดวกตอการกําหนดชวงเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมของนกัศึกษาท่ีบาน 
   2.1.3 ทางบานอบรม ยินดีใหความชวยเหลือ/สนับสนุนวทิยาลัย ในเร่ือง
ของบุคลากร และการใชทรัพยากรรวมกัน 
  2.2 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา มีดังนี ้
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  2.2.1 การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา (อาจารยบางทานมี
ความรู ความสามารถสูง แตมีขอจํากัดในการถายทอด) 
  2.2.2 กิจกรรม การเรียน และภาระงานในแตละรายวิชามีมากพอสมควร เม่ือ
รวมหลายๆ วชิา จึงมีช้ินงานท่ีตองทําเปนจํานวนมาก บางคร้ังกอใหเกดิผลกระทบตอเวลาใน
การศึกษาคนควาดวยตนเองหรือตารางการฝกอบรม 
  2.2.3 ขอจํากัดดานทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา ในรายวชิาท่ี
อาจารยผูสอนเปนชาวตางชาติ/สอน/ใชเอกสาร เปนภาษาตางประเทศ 
  2.2.4 ในแตละรายวิชา ควรมกีารสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสม ไมทําใหนกัศึกษาเครียดจนเกินไป 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม สามารถนําไปสูผลการ
อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ความถูกตองเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลป-   
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  
 ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ท่ีสรางข้ึน มีความถูกตอง
เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เพราะมีการศึกษาขอมูล
รายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากเอกสาร ทางเว็บไซต และจากความรูและประสบการณท่ี
ไดรับจากการศึกษาดูงาน กอนแลวจึงดําเนินการจัดทําตามลําดับข้ันตอน โดยใชเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เปนกรอบในการจัดทํา ประกอบกับรายละเอียดตางๆ ใน
ตัวหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสง
ธรรม  นั้นก็ไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน  ไดรับการพิจารณาตรวจประเมินจากคณะ
ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก คณะกรรมการฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม ท่ีพิจารณาอนุมัติและรับรองวิทยฐานะ และท่ีสุดเจาหนาท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีรับผิดชอบดานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ไดแจงรับรองหลักสูตรดังกลาวในเบื้องตน (ขณะน้ีอยูในระหวางการทําหนังสือรับรอง
เพื่อสงมาใหวิทยาลัย)  ขอมูลดังกลาวท่ีนํามาใชเปนขอมูลหลักในการสรางรูปแบบการจัดการ
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เรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม จึงมีความถูกตอง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
 และมีความถูกตองเหมาะสมในความคิดเห็นของคณะกรรมการฝายวิชาการ 
ผูปกครอง และนักศึกษา เห็นไดจากการพิจารณาประเมินของท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ 
ท่ีประชุมผูปกครอง และท่ีประชุมนักศึกษา ท่ีมีมติเห็นชอบในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัย     
แสงธรรม ท่ีสรางข้ึน 
 2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ตามขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ของผูปกครองและนักศึกษา ท่ีนํามาอภิปราย มีดังนี้ 
  2.1 การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา  โดยทั้งผูปกครองและ
นักศึกษา ตางก็ใหความสนใจและใหความสําคัญเหมือนกันในเร่ืองของการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาตัวนักศึกษาเองและลดขอจํากัดในการเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซ่ึงท่ีประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีมติใหวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษตอไปโดยใหจัดทําเปนแผนระยะส้ัน แผนระยะ
กลาง และแผนระยะยาว และใหนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป  และท่ีประชุมสภาวิทยาลัยแสง
ธรรม ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  รับทราบการดําเนินการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ และใหดําเนินการตอไป 
  2.2 การปรับเวลาในการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อให
นักศึกษามีเวลาในการศึกษาคนควาดวยตนเอง/การฝกอบรม/การจัดกิจกรรมที่บานของนักศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูปกครองและนักศึกษา  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2546 : บทสรุปผูบริหาร) ท่ีไดศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศและประเทศไทยและเสนอผลการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ
จัดการทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการ
อุดมศึกษาของประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา และพบวา 
รูปแบบการบริหารจัดการภายในสถาบันของแตละสถาบัน ในดานการบริหารงานวิชาการ จะให
ความสําคัญตอผูเรียนมากข้ึน มีการวิเคราะหความตองการของผูเรียน สาขาวิชาท่ีเปนท่ีตองการ
ของตลาด นําแนวคิดทางการตลาดใชในการจัดกลุมผูเรียน เนนความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
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มีการขยายรูปแบบการเรียนรูผานส่ืออินเตอรเน็ต หรือส่ือดาวเทียมมุงสูผูเรียนท่ีเปนคนไทยใน
ตางประเทศ 
  2.3 การพิจารณาเชิญอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาใหเหมาะสม และในแตละ
รายวิชา ควรมีการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม ไมทําใหนักศึกษาเครียด
จนเกินไป ตามความคิดเห็นของนักศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของอนุรักษ ปญญา
นุวัฒน และคณะ (2548 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
อุดมศึกษาใหสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา มี 5 แนวทาง คือ (1) การเรงรัด
กระบวนการผลิตผูสอนใหได มาตรฐานและคุณภาพ (2) การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เอ้ือใหผูเรียนเปนคนคิดเปน (3) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนและหลักสูตร 
(4) นิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และ (5) กระตุนการมีสวนรวม
ระหวางผูเรียน ผูสอน สถาบันการศึกษา และชุมชนกับองคกรตาง ๆ เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน  
และ แนวทางในการปรับระบบและผลกระทบ อาจดําเนินการปรับปรุงใหมีมากกวาหนึ่งวิธีการ
เรียนการสอนได ในบางหลักสูตร โดยใหยึดหลักความเปนเอกภาพในนโยบายและรูปแบบหลัก
ท่ีเปนอยู แตใหมีความหลากหลายของวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือใหผูเรียนท่ีมีขอจํากัดไดมี
โอกาสเรียนรูได และควรมีการกําหนดแนวคิดพรอมท้ังศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึกตอไป  
  2.4 การใหความรวมมือ การใชบุคลากรและทรัพยากรรวมกัน ตามความ
คิดเห็นของผูปกครอง เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและสถาบัน 
สอดคลองกับ การศึกษาวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546 : บทสรุปผูบริหาร) ท่ี
ไดศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศและประเทศไทยและ
เสนอผลการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการจัดการทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาของประเทศไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
โอกาสทางการศึกษา และพบวา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาแนวใหมของไทย มี 4 ประการคือ ดานนโยบายการอุดมศึกษาเพื่อปวงชน ดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรที่จํากัดและการมุงเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ ดานความกาวหนา
ของเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบตาง ๆ และดานการปกครองตนเองของสถาบัน และในดาน
รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ  พบวา การเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
บริหารจัดการ (ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ มาเลเซียและมองโกเลีย) มีการใชนวัต
กรรรม เทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศท้ังการบริหารวิชาการและการดําเนินการ มีความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกและการรวมเปนเครือขาย มุงเนนการควบคุมคุณภาพและปรับปรุง
การดําเนินงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 วิทยาลัยแสงธรรม ควรมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คุณภาพมากยิ่งข้ึน และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยและ
แนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักศึกษา 
เพื่อเปนมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ท้ังนี้โดยคํานึงถึง
นโยบายของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก นโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม ความ
ถูกตองตามหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ และ ความตองการของผูปกครอง นักศึกษา ผูใช
บัณฑิต และชุมชนทองถ่ินดวย 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  เพื่อใหไดรับการ
รับรองจากหลักสูตรจากสมณกระทรวงฯ วาดวยการศึกษาแหงคริสตศาสนจักรฯ (Apostolic 
constitution on Ecclesiastical Universityes and Faculties)  
  

เอกสารและสิ่งอางอิง 
 

เอกสาร 
กระทรวงศกึษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดภุัณฑ.  2545. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548.  กรงเทพฯ:  

กระทรวงศกึษาธิการ.  2548. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  กฎกระทรวง วาดวยการขอใหรับรองและการรับรองวิทยฐานะของ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551.  กรงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.  2551. 
คณะกรรมการฝายวิชาการ.  รายงานการประชุม ปการศึกษา 2551.  (เอกสารถายสําเนา).  

นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2552.   
คณะกรรมการฝายวิชาการ.  รายงานการประชุม ปการศึกษา 2552.  (เอกสารถายสําเนา).   

นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2553.   
แผนกพัฒนาคุณภาพ.  คูมือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552.   
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นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2552. 
วิทยาลัยแสงธรรม.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสน

ศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม.  (เอกสารถายสําเนา).  นครปฐม : วิทยาลัยแสงธรรม. 
2552.   

วุฒิชัย  อองนาวา, บาทหลวง.  หลักการและความจําเปนในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม. [โปรแกรมนําเสนอ].  นครปฐม : วิทยาลัยแสงธรรม.  
2553. 

สภาวิทยาลัยแสงธรรม.  รายงานการประชมุสภาวิทยาลัยแสงธรรม คร้ังท่ี 2/2550  วันท่ี 2  
สิงหาคม 2550.  (เอกสารถายสําเนา).  นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2550.   

สภาวิทยาลัยแสงธรรม.  รายงานการประชมุสภาวิทยาลัยแสงธรรม คร้ังท่ี 3/2551 วันท่ี 31  
กรกฎาคม 2551.  (เอกสารถายสําเนา).  นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2551.   

สภาวิทยาลัยแสงธรรม.  รายงานการประชมุสภาวิทยาลัยแสงธรรม คร้ังท่ี 2/2552 วันท่ี 23  
กรกฎาคม 2552.  (เอกสารถายสําเนา).  นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2550.   

สํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา.  รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม.   
รายงานวจิัย.  กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขานกุารสภาการศกึษา.  2546. 

อนุรักษ ปญญานุวัฒน และคณะ. “การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาแบบ 
ไตรภาคและแบบทวิภาค”, รายงานวิจัย.  นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.   
2548. 

 
ขอมูลสืบคนจากอินเตอรเน็ต 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http://www.bu.ac.th (วันท่ีคนขอมูล : 5 
ตุลาคม 2552). 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http://www.christian.ac.th  (วันท่ีคนขอมูล : 
5 ตุลาคม 2552). 

มหาวิทยาลัยมหิดล. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http://www.mahidol.ac.th  (วนัท่ีคนขอมูล : 8 
ตุลาคม 2552). 

มหาวิทยาลัยรังสิต. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http://www.rsu.ac.th  (วนัท่ีคนขอมูล : 5 ตุลาคม 
2552). 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http://www.wu.ac.th  (วนัท่ีคนขอมูล : 23 
มีนาคม 2553). 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http://reg2.su.ac.th (วันท่ีคนขอมูล : 5 ตุลาคม 
2552). 

มหาวิทยาลัยหอการคา. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http://www.utcc.ac.th/  (วนัท่ีคนขอมูล : 10
ตุลาคม 2552). 

 
การประชุม/สัมมนา 

การประชุมนักศึกษา เร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม.  วันท่ี 25 กุมภาพันธ  2553.  หอง 736  อาคารเรียน 
 วิทยาลัยแสงธรรม.   
การประชุมอธิการบานอบรม เร่ือง การรวมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อพัฒนาการอยางมีคณุภาพ ในปการศึกษา 2553 
และปตอๆ ไป.  วันท่ี 20 กุมภาพันธ  2553.  หองประชุมคณาจารย วิทยาลัยแสงธรรม. 
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