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3. หน่วยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักความเชื่อคริสเตียน หลักการทาพันธกิจ และ
สามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจเหล่านี้กับศาสตร์อื่น ๆ และบริบททางสังคมไทยและเอเชียอาคเนย์ได้อย่าง
เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ และมีทักษะความสามารถใน
การทาพันธกิจ อีกทั้งเป็นผู้รับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในการสอนหลักธรรม อภิบาล และรับใช้
ประชาชนในคริสตจักร หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน ชุมชน และสังคม
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรอบรู้ในคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการทา
พันธกิจ

2. มีคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ และทักษะ ความสามารถในการทา
พันธกิจ อีกทั้งเป็นผู้รับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์
3. สามารถสอนหลักธรรม อภิบาล และรับใช้ประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม ทั้งในคริสตจักร
หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน ชุมชน และสังคม บนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์
ประวัติศาสตร์คริสตจักร หลักความเชื่อคริสเตียน หลักการทาพันธกิจ โดยคานึงถึงบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม
4. เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นา มีความสามารถในการ
บริหารจัดการองค์กร และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

5. หลักสูตร
5.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต
5.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
1. ศึกษารายวิชา 78 หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 แผน ข
1. ศึกษารายวิชา 84 หน่วยกิต
2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
ประเภท
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
รวม

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
72
6
12
90

แผน ข การค้นคว้าอิสระ
72
12
6
90

5.3 รายวิชา
5.3.1 หมวดวิชาบังคับ (REQUIRED COURSES)
1.1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL LANGUAGES)
คศ.511 ภาษากรีกเบื้องต้น
(CT 511 BEGINNING GREEK)
คศ.512 ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
(CT 512 BEGINNING HEBREW)
1.2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)
คศ.521 พันธสัญญาเดิม 1
(CT 521 OLD TESTAMENT I)
คศ.522 พันธสัญญาเดิม 2
(CT 522 OLD TESTAMENT II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.521)
คศ.523 พันธสัญญาใหม่ 1
(CT 523 NEW TESTAMENT I)
คศ.524 พันธสัญญาใหม่ 2
(CT 524 NEW TESTAMENT II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.523)
คศ.621 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่
(CT 621 NEW TESTAMENT EXEGESIS)
คศ.622 หลักการตีความพระคัมภีร์
(CT 622 HERMENEUTICS)
คศ.721 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
(CT 721 OLD TESTAMENT EXEGESIS)
1.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH HISTORY)
คศ.531 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
(CT 531 CHURCH HISTORY I)
คศ.532 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
(CT 532 CHURCH HISTORY II)

จานวน 72 หน่วยกิต
จานวน 6 หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
จานวน 21 หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
จานวน 9 หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.531)
คศ.631 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
(CT 631 ASIAN AND THAI CHURCH HISTORY)
1.4 กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY)
คศ.641 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
(CT 641 CHRISTIAN THEOLOGY I)
คศ.642 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
(CT 642 CHRISTIAN THEOLOGY II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.641)
คศ.741 คริสต์จริยศาสตร์
(CT 741 CHRISTIAN ETHICS)
คศ.743 พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
(CT 743 BUDDHISM AND CHRISTIANITY)

3 (3-0-9) หน่วยกิต
จานวน 12 หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY)
จานวน 24 หน่วยกิต
คศ.551 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 551 RESEARCH METHOD FOR MINISTRIES)
คศ.552 ดนตรีคริสตจักร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 552 CHURCH MUSIC)
คศ.651 คริสเตียนศึกษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 651 CHRISTIAN EDUCATION)
คศ.652 การเทศนา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 652 HOMILETICS)
คศ.653 ศาสนพิธีและการนมัสการ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 653 LITURGY AND WORSHIP)
คศ.654 ภาวะผู้นาคริสเตียนและการบริหารคริสตจักร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 654 CHRISTIAN LEADERSHIP AND CHURCH MANAGEMENT)
คศ. 655 การอภิบาลและการให้คาปรึกษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 655 PASTORAL CARE AND COUNSELING)

คศ.751 การประกาศพระกิตติคุณและการทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
(CT 751 EVANGELISM AND MISSIOLOGY)

3 (3-0-9) หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเลือก (MAJOR ELECTIVE COURSES)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษารายวิชา
ดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (Biblical Languages)
คศ.711 ภาษากรีกระดับกลาง
(CT 711 INTERMEDIATE GREEK)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.511)
คศ.712 ภาษาฮีบรูระดับกลาง
(CT 712 INTERMEDIATE HEBREW)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.611)
2.2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)
คศ.722 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาเดิม
(CT 722 OLD TESTAMENT THEOLOGY)
คศ.723 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่
(CT 723 NEW TESTAMENT THEOLOGY)
คศ.724 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่
(CT 724 SELECTED NEW TESTAMENT BOOKS)
คศ.725 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม
(CT 725 SELECTED OLD TESTAMENT BOOKS)
คศ.726เพศสภาวะและชนกลุ่มน้อยในพระคัมภีร์
(CT 726 GENDER AND MINORITY PERSPECTIVE IN THE BIBLE)
คศ.727 ประเด็นทางคัมภีร์ศึกษา
(CT 727 ISSUES IN BIBLICAL STUDIES)
2.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH HISTORY)

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

คศ.731 เอกสัมพันธ์
(CT 731 ECUMENISM)
2.4 กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY)
คศ.744 คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา
(CT 744 CHRISTIAN THEOLOGY OF RELIGIONS)
คศ.745 ประเด็นคริสต์ศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
(CT 745 ISSUES IN CONTEMPORARY THEOLOGY)
คศ.746 ประเด็นเพศสภาวะในคริสต์ศาสนศาสตร์
(CT 746 GENDER ISSUES IN THEOLOGY)
2.5 กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY)
คศ.656 ศาสนพิธีและพิธีศักดิ์สิทธิ์
(CT 656 LITURGY AND THE SACRAMENTS)
คศ.657 พันธกิจอนุชน
(CT 657 YOUTH MINISTRY)
คศ.658 พันธกิจครอบครัว
(CT 658 FAMILY MINISTRY)
คศ.659 การทาพันธกิจกับผู้สูงอายุ
(CT 659 MINISTRY TO THE AGING)
คศ.752 พันธกิจอนุศาสก
(CT 752 CHAPLAINCY)
คศ.753 การจัดการความขัดแย้งและการคืนดี
(CT 753 CONFLICT MANAGEMENT AND RECONCILIATION)
คศ.754 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
(CT 754 SPIRITUALITY)
คศ.755 การทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
(CT 755 MISSIOLOGY)
คศ.756 การทาพันธกิจในเมือง
(CT 756 URBAN MINISTRY)
คศ.757 ประเด็นทางพันธกิจ

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

(CT 757 ISSUES IN MINISTRY)
คศ.791 หัวข้อคัดสรรทางคริสต์ศาสนศาสตร์
(CT 791 SELECTED TOPIC IN CHRISTIAN THEOLOGY)
คศ.796 สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์
(CT 796 SEMINAR IN CHRISTIAN THEOLOGY)

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

3. วิทยานิพนธ์ (THESIS)
นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ดังนี้
คศ.799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
(CT 799 THESIS)
4. การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ต้องลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ ดังนี้
คศ.797 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18) หน่วยกิต
(CT 797 INDEPENDENT STUDY)

5.4 แผนการศึกษา
5.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์
ชั้นปีที่
1

คศ.511
คศ.521
คศ.523
คศ.531
คศ.551

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษากรีกเบื้องต้น
พันธสัญญาเดิม 1
พันธสัญญาใหม่ 1
ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
ระเบียบวิธีวิจยั เพื่อพันธกิจ
รวม

2

คศ.621
คศ.631
คศ.641
คศ.651

อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่
ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชีย
และประเทศไทย
คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
คริสเตียนศึกษา

คศ.653

ศาสนพิธีและการนมัสการ
รวม

3

คศ.721
คศ.741
คศ.743
คศ.751

อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
คริสต์จริยศาสตร์
พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
การประกาศพระกิตติคณ
ุ และการทา
พันธกิจข้ามวัฒนธรรม
วิชาเลือก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
พันธสัญญาเดิม 2
พันธสัญญาใหม่ 2
ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
ดนตรีคริสตจักร

3
3
3
3
3
15
3
3

คศ.512
คศ.522
คศ.524
คศ.532
คศ.552
คศ.622
คศ.642

หลักการตีความพระคัมภีร์
คริสต์ศาสนศาสตร์ 2

3
3

คศ.652
คศ.654

3
15
3
3
3
3

คศ.655

การเทศนา
ภาวะผู้นาคริสเตียนและการ
บริหารคริสตจักร
การอภิบาลและการให้คาปรึกษา
รวม
วิทยานิพนธ์
วิชาเลือก

3
15
12
3

รวม

15

3
15

รวม

คศ.799

3
3
3
3
3
15
3
3
3
3

5.4.2 แผนการศึกษา แผน ข
ชั้นปีที่
1

คศ.511
คศ.521
คศ.523
คศ.531
คศ.551

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษากรีกเบื้องต้น
พันธสัญญาเดิม 1
พันธสัญญาใหม่ 1
ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
ระเบียบวิธีวิจยั เพื่อพันธกิจ
รวม

2

คศ.512
คศ.522
คศ.524
คศ.532
คศ.552

รวม

คศ.621

อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่

คศ.631

3

คศ.642

คศ.641
คศ.651

ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและ
ประเทศไทย
คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
คริสเตียนศึกษา

3
3

คศ.652
คศ.654

คศ.653

ศาสนพิธีและการนมัสการ

3

คศ.655

รวม
3

3
3
3
3
3
15
3

คศ.721
คศ.741
คศ.743
คศ.751

อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
คริสต์จริยศาสตร์
พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
การประกาศพระกิตติคณ
ุ และ
การทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
วิชาเลือก
รวม

5.5 คาอธิบายรายวิชา

คศ.622

15
3 คศ.797
3
3
3
3
15

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
พันธสัญญาเดิม 2
พันธสัญญาใหม่ 2
ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
ดนตรีคริสตจักร
หลักการตีความพระ
คัมภีร์
คริสต์ศาสนศาสตร์ 2

3
3
3
3
3
15
3
3

การเทศนา
ภาวะผู้นาคริสเตียนและ
การบริหารคริสตจักร
การอภิบาลและการให้
คาปรึกษา

3
3
3
รวม

15
6
9

รวม

15

การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก

หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL LANGUAGES)
คศ.511 ภาษากรีกเบื้องต้น
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 511 BEGINNING GREEK)
ภาษากรี กพระคัมภีร์ ภ าคพัน ธสั ญญาใหม่เบื้องต้น พยัญชนะ สระ คาศัพท์และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ทักษะในการเขียน อ่าน และแปลภาษากรีกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
New Testament Greek. The Greek alphabet, fundamental vocabulary and grammar. Skills
in writing, reading and translating passages in the Greek New Testament.

คศ.512 ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 512 BEGINNING HEBREW)
ภาษาฮีบ รู พระคัมภีร์ ภ าคพัน ธสั ญญาเดิมเบื้องต้น พยัญชนะ สระ คาศัพท์ และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ทักษะในการเขียน อ่าน และแปลภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
Old Testament Hebrew. The Hebrew alphabet, fundamental vocabulary and grammar.
Skills in writing, reading and translating passages in the Hebrew Scriptures.
กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)
คศ.521 พันธสัญญาเดิม 1
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 521 OLD TESTAMENT I)
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชนชาติอิสราเอล ความเป็นมาของสารบบพระคัมภีร์ภาค
พันธ
สัญญาเดิม บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และการ
ตีความหนังสือในหมวดเบญจบรรณและหมวดประวัติศาสตร์
The history and development of the people of Israel. The origin of the Old Testament.
The historical context, structure and content. Analysis of the relevancy for Christian theology
and interpretation of the Pentateuch and historical books of the Old Testament.
คศ.522 พันธสัญญาเดิม 2
(CT 522 OLD TESTAMENT II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.521)

3 (3-0-9) หน่วยกิต

(Prerequisite: CT 521)
บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และการ
ตีความหนังสือในหมวดวรรณกรรมและหมวดผู้เผยพระวจนะ
The historical context, structure, content, relevancy for Christian Theology and
interpretation of the wisdom literature, psalms and prophets in the Old Testament.
คศ.523 พันธสัญญาใหม่ 1
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 523 NEW TESTAMENT I)
ความเป็นมาของสารบบพระคัมภีร์ภ าคพันธสัญญาใหม่ บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง เนื้อหา
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และการตีความพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม
The origin of the New Testament, the historical context, structure, content, relevancy for
Christian Theology and interpretation of the four gospels.

คศ.524 พันธสัญญาใหม่ 2
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 524 NEW TESTAMENT II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.523)
(Prerequisite: CT 523)
บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และการ
ตีความพระคัมภีร์กิจการของอัครทูตถึงพระคัมภีร์วิวรณ์
The historical context, structure, content, relevancy for Christian Theology and
interpretation of the New Testament books from Acts to Revelation.
คศ.621 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 621 NEW TESTAMENT EXEGESIS)
หลักการและกระบวนการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์หมวดต่างๆ ในพันธสัญญาใหม่ ทักษะการ
อรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
The foundations and methods of New Testament exegesis. Exegetical skills for
interpreting the New Testament.
คศ.622 หลักการตีความพระคัมภีร์

3 (3-0-9) หน่วยกิต

(CT 622 HERMENEUTICS)
ความเป็นมาและพัฒนาการของการตีความพระคัมภีร์ หลักการและกระบวนการตีความพระคัมภีร์อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์แนวทางต่างๆ ในการตีความพระคัมภีร์ในปัจจุบัน ฝึกทักษะในการตีความพระคัมภีร์ และนา
บทเรียนที่ได้จากการตีความพระคัมภีร์มาใช้ในบริบทไทยและเอเชียอย่างเหมาะสม
The origin and development of the interpretation of the Bible; The fundamentals and
methodology of the relevant interpretation of Scripture; the analysis of modern methods of
interpretation; the practice and appropriate application of the interpretation of Scripture in
Thailand and Asia.
คศ.721 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 721 OLD TESTAMENT EXEGESIS)
หลักการและกระบวนการอรรถวิเคราะห์ พระคัมภีร์ห มวดต่างๆ ในพันธสั ญญาเดิม ทักษะการอรรถ
วิเคราะห์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
The foundation and methods of Old Testament Exegesis. Exegetical skill for interpreting
the Old Testament.

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH HISTORY)
คศ.531 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 531 CHURCH HISTORY I)
ความเป็นมาและพัฒนาการของคริสตจักรตั้งแต่สมัยแรกจนถึงศตวรรษที่ 15 การเริ่มต้น
การ
ขยายตัว การข่มเหง พระคัมภีร์และหลั กข้อเชื่อ ลัทธิเทียมเท็จและคาสอนผิด การแตกแยก และคริสต์ศาสน
ศาสตร์ของกลุ่มต่างๆ
The development of the church from the apostolic times to the 15th century: It’s
expansion, persecution, canon and creeds, heresies, schisms and the theology of the different
groups.
คศ.532 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
(CT 532 CHURCH HISTORY II)

3 (3-0-9) หน่วยกิต

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.531)
(Prerequisite: CT 531)
พัฒนาการของคริสตจักรตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบัน การปฏิรูปศาสนา คณะต่างๆ ในนิกาย
โปรเตสแตนต์ พัฒนาการและแนวทางคริสต์ศาสนศาสตร์ที่สาคัญ
The development of the Church from the 16th century to today: the reformation,
different movements in the protestant tradition and the development of important theological
ideas.
คศ.631 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 631 ASIAN AND THAI CHURCH HISTORY)
ความเป็นมา พัฒนาการ และแนวทางคริสต์ศาสนศาสตร์ที่สาคัญของคริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
The origin, development and important theological ideas of the Church in Asia and
Thailand from past to present.
กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY)
คศ.641 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 641 CHRISTIAN THEOLOGY I)
ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีทางคริสต์ศาสนศาสตร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ในหัวข้อต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการสาแดงของพระเจ้า พระคัมภีร์ พระเจ้า มนุษย์ และความรอด การสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เหมาะสม
กับบริบทไทยและเอเชีย
The meaning, types and methodology of Christian Theology: The fundamentals of the
different topics of Christian theology which are related to revelation, Scripture, God, human
kind, salvation and doing appropriate theologies for the context of Thailand and Asia.
คศ.642 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 642 CHRISTIAN THEOLOGY II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.641)
(Prerequisite: CT 641)
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตจักร
และสิ่ง
สุดท้าย การสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชียในปัจจุบัน

The fundamentals of the different topics of Christian Theology which are related to
Christ, the Holy Spirit, the Church and eschatology; doing appropriate theologies for the present
context of Thailand and Asia.
คศ.741 คริสต์จริยศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 741 CHRISTIAN ETHICS)
ความหมาย แหล่งที่มา และพัฒนาการของคริสต์จริยศาสตร์ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางจริยธรรมร่วม
สมัยโดยใช้หลักคาสอนทางด้านจริยธรรมของคริสต์ศาสนาเป็นรากฐาน
The meaning, sources and development of Christian Ethics: analysis and solutions to
contemporary ethical problems by using a Christian ethical approach.
คศ.743 พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 743 BUDDHISM AND CHRISTIANITY)
ประวัติความเป็นมา คาสอนหลัก และโลกทัศน์ของพุทธศาสนา การเปรียบเทียบหลักคาสอนบางประการ
ของพุทธศาสนานิกายเถรวาท กับหลักคาสอนบางประการของคริสต์ศาสนา เพื่อแสวงหาแนวทางในการใช้ชีวิต
ร่วมกับพุทธศาสนิกชนอย่างสันติ และแนวทางในการประกาศพระกิตติคุณอย่างสร้างสรรค์
The history, fundamental teachings and worldview of Buddhism, comparing the
fundamental teachings of Theravada Buddhism with the fundamental teachings of Christianity,
in order to find a way to live peacefully with Buddhists and creatively share the Gospel.

กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY)
คศ.551 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
(CT 551 RESEARCH METHOD FOR MINISTRIES)

3 (3-0-9) หน่วยกิต

ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยทางคริสต์ศาสนศาสตร์ ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
วิธีการเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียน
รายงาน และการนาเสนอ
Philosophy and concept of research in Christian theology, methodology, designing and
developing researching tools, choosing samples, resources and collecting data, analyzing data,
generalization, writing and presenting a report.
คศ.552 ดนตรีคริสตจักร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 552 CHURCH MUSIC)
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทของดนตรีคริสตจักรในคริสตจักร ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น การนาเพลงใน
คริสตจักรในโอกาสต่างๆ การใช้ดนตรีและเพลงนมัสการประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการนมัสการและศาสนพิธี
The meaning, importance and role of church music within the Church; basic music
theory; song leading in Church in various occasions, the use of different kinds of music and
song to be appropriate for different worship and ceremonial settings.
คศ.651 คริสเตียนศึกษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 651 CHRISTIAN EDUCATION)
ความหมาย ความเป็ น มา และความส าคั ญ ของพั น ธกิ จ คริ ส เตี ย นศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ชี วิ ต ของคริ ส ตจั ก ร
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พั น ธกิ จ ด้ า นอื่ น ๆ วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปัญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสวงหาแนวทางในการแก้ ไ ขและ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการทาพันธกิจที่อยู่บนความเข้าใจบริบท วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเชื่อศรัทธาของ
ชุมชน
The meaning, history and importance of Christian Education for the life of the Church
and its different ministries; to analyse the different problematic areas; to find solutions and
change the way people think about the different ministries in relation to the context, culture
and beliefs of the community.
คศ.652 การเทศนา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 652 HOMILETICS)
ความหมาย ความสาคัญ เป้าหมาย และประเภทของการเทศนา หลักการสื่อสารและการเทศนาบน
พื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ การเตรียมและการฝึกเทศนาตามเทศกาล ปฏิทินคริสตจักร และโอกาสต่างๆ
การวางแผนเทศนาตลอดทั้งปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคริสตจักร

The meaning, importance, goals and types of preaching; the essentials of
communication and preaching based on scripture; the preparation and practice of preaching
according to the Christian calendar and different occasions; the planning of sermons for the
whole year in line with the vision and goals of the local church.
คศ.653 ศาสนพิธีและการนมัสการ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 653 LITURGY AND WORSHIP)
ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะ และความแตกต่างของพิธีศักดิ์สิทธิ์กับพิธีอื่นๆ สัญลักษณ์และสถาน
นมัสการของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ การใช้พิธีศักดิ์สิทธิ์และพิธีอื่นๆ ในการอภิบาลสมาชิกคริสตจักร
The meaning, origin, characteristics and differences of the sacraments and other
ceremonies, the symbols and places of worship of the protestant tradition. The use of the
sacraments and other ceremonies for the pastoral care of church members.
คศ.654 ภาวะผู้นาคริสเตียนและการบริหารคริสตจักร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 654 CHRISTIAN LEADERSHIP AND CHURCH MANAGEMENT)
ความหมาย ความส าคั ญ หลั ก การ และคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ น าคริ ส เตี ย นตามแบบพระเยซู ค ริ ส ต์
กระบวนการบริหารและวางแผนพันธกิจคริสตจักร สถาบัน และหน่วยงานคริสเตียนที่เหมาะสมในแต่ละบริบท
The meaning, importance, principles and characteristics of Christian leadership;
management methods and planning of the various ministries of churches, institutions and
Christian agencies.
คศ.655 การอภิบาลและการให้คาปรึกษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 655 PASTORAL CARE AND COUNSELING
ความหมาย ความสาคัญ เป้าหมายของการอภิบาลและการให้คาปรึกษาบนพื้นฐานของ
พระ
คริสตธรรมคัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และจิตวิทยาการให้คาปรึกษา วิเคราะห์การอภิบาล
และการให้
คาปรึกษาในกรณีต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
The meaning, importance, goals of pastoral care and counseling on biblical,
Christian theological and psychological foundations; to analyse pastoral care and counseling for
different situations and choose techniques which are suitable for the context of Thailand and
Asia.
คศ.751 การประกาศพระกิตติคุณและการทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรม

3 (3-0-9) หน่วยกิต

(CT 751 EVANGELISM AND MISSIOLOGY)
ความหมาย ความเป็นมา ความสาคัญ วิเคราะห์หลักการ วิธีการประกาศพระกิตติคุ ณและ การทาพันธ
กิจข้ามวัฒนธรรม แนวทางที่เหมาะสมในการประกาศพระกิตติคุณและการทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรมตามหลักพระ
คัมภีร์และบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกประกาศพระกิตติคุณในสถานการณ์ต่างๆ
The meaning, origin, importance and analysis of the fundamentals and methods of
evangelism and mission; ways for evangelism and mission which are biblically based and
culturally appropriate; to practice evangelism in different settings.
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL LANGUAGES)
คศ.711 ภาษากรีกระดับกลาง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 711 INTERMEDIATE GREEK)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.511)
(Prerequisite: CT 511)
ภาษากรีกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ระดับกลาง คาศัพท์และไวยากรณ์ที่สาคัญ ทักษะในการเขียน
อ่าน และแปลภาษากรีกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
Intermediate New Testament Greek. Important vocabulary and grammar. Skills in writing,
reading and translating New Testament Greek.
คศ.712 ภาษาฮีบรูระดับกลาง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 712 INTERMEDIATE HEBREW)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.512)
(Prerequisite: CT 512)
ภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมระดับกลาง คาศัพท์และไวยากรณ์ที่สาคัญ ฝึกทักษะในการ
เขียน อ่าน และแปลภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
Intermediate Old Testament Hebrew. Important words and grammar. Skills in writing,
reading and translating Old Testament Hebrew.
กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)

คศ.722 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 722 OLD TESTAMENT THEOLOGY)
ประเด็นสาคัญทางศาสนศาสตร์ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หัวข้อที่พระคัมภีร์เล่ม
ต่างๆ ในพันธสัญญาเดิมเน้นเป็นพิเศษ ความเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
Major issues in Old Testament theology: Special topics of the different Old Testament
books and their relationship with the New Testament.
คศ.723 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 723 NEW TESTAMENT THEOLOGY)
ประเด็นสาคัญทางศาสนศาสตร์ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ หัวข้อที่พระคัมภีร์เล่ม
ต่างๆ ในพันธสัญญาใหม่เน้นเป็นพิเศษ ความเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
Major Issues in New Testament theology: Special topics of the different New Testament
books and their relationship with the Old Testament.
คศ.724 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 724 SELECTED NEW TESTAMENT BOOKS)
เลือกศึกษาพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือมากกว่า จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยใช้กระบวนการ
อรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ การนาบทเรียนที่ได้จากการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์มาใช้ในบริบทไทยและเอเชีย
The study of a selected New Testament book or books by using exegetical methods and
applying the results to the context of Thailand and Asia.
คศ.725 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 725 SELECTED OLD TESTAMENT BOOKS)
เลือกศึกษาพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือมากกว่า จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม โดยใช้กระบวนการ
อรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ การนาบทเรียนที่ได้จากการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์มาใช้ในบริบทไทยและเอเชีย
The study of a selected Old Testament book or bookds by using exegetical methods
and applying the results to the context of Thailand and Asia.
คศ.726 เพศสภาวะและชนกลุ่มน้อยในพระคัมภีร์
(CT 726 GENDER AND MINORITY PERSPECTIVES IN THE BIBLE)

3 (3-0-9) หน่วยกิต

หลักคาสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่าด้วยเพศสภาวะและชนกลุ่มน้อย การแสวงหาแนวทางเสริมสร้าง
ความเสมอภาคบนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทไทยและ
เอเชีย
The gender and minority perspectives in the Bible: The search for ways to create
equality on the basis of scripture and Christian theology which are appropriate for the context
of Thailand and Asia.
คศ.727 ประเด็นทางคัมภีร์ศึกษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 727 ISSUES IN BIBLICAL STUDIES)
เลือกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคัมภีร์ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เพื่อ
นาไปเป็นแนวทางในการทาพันธกิจต่อไป
Issues in Biblical Studies: to analyse, synthesize and experience an issue in order to use
it as a way to do ministry.

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH HISTORY)
คศ.731 เอกสัมพันธ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 731 ECUMENISM)
ความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิกายและคณะต่างๆ ของ
คริสต์ศาสนา ประวัติและพัฒนาการของสภาคริสตจักรสากล การแสวงหาแนวทางเสริมสร้างเอกภาพระหว่างคริ
สตชนที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
The meaning, origin and importance of good relationships between different churches
and groups of the Christian religion: The history and development of the World Council of
Churches and ways to build unity in a way that is appropriate for Thailand and Asia.

กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY)
คศ.744 คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา
(CT 744 CHRISTIAN THEOLOGY OF RELIGIONS)

3 (3-0-9) หน่วยกิต

คาจากัดความและพัฒนาการของคริสต์ ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา คาสอนของพระคัมภีร์เกี่ยวกับศาสนา
อื่นๆ ทัศนะต่างๆ ของคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา การสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนาที่เหมาะสมกับบริบท
ไทยและเอเชีย
The definition and development of a Christian Theology of religion: The teachings of
Scripture concerning other religions, different approaches to a Christian theology of religion,
develop a Christian theology of religion which is appropriate for the context of Thailand and
Asia.
คศ.745 ประเด็นคริสต์ศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 745 ISSUES IN CONTEMPORARY THEOLOGY)
ประเด็นสาคัญทางคริสต์ศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวศาสนศาสตร์ต่างๆ การ
แสวงหาแนวทางสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
Important issues in contemporary theology: the analysis and synthesis of different
theologies, the seach for ways to formulate a Christian theology which is appropriate for the
context of Thailand and Asia.
คศ.746 ประเด็นเพศสภาวะในคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 746 GENDER ISSUES IN THEOLOGY)
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ว่าด้วยความเป็นหญิงและความเป็นชาย พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับเพศ
สภาวะ สถานการณ์เกี่ยวกับเพศสภาวะในปัจจุบัน การแสวงหาแนวทางเสริมสร้างความเสมอภาคบนพื้นฐานของ
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
Christian theology concerning male and female, the development of understanding
concerning gender, the present situation concerning gender, the search for a way to create
equality on the basis of Christian theology which is appropriate for the context of Thailand and
Asia.
กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY)
คศ.656 ศาสนพิธีและพิธีศักดิ์สิทธิ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 656 LITURGY AND THE SACRAMENTS)
ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะ และความแตกต่างของพิธีศักดิ์สิทธิ์กับพิธีอื่นๆ ในคริสต์ศาสนานิกาย
โปรเตสแตนต์ แนวทางในการใช้พิธีศักดิ์สิทธิ์และพิธีอื่นๆ ในการอภิบาลชีวิตสมาชิกคริสตจักร

The importance, origin, characteristics and differences of the sacraments and other
ceremonies in the protestant tradition, ways to use the sacraments and other ceremonies in the
pastoral care of Church members.
คศ.657 พันธกิจอนุชน
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 657 YOUTH MINISTRY)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทาพันธกิจอนุชนบนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลัก
คริสต์ศาสนศาสตร์ และสั งคมจิตวิทยาวัยรุ่น โดยคานึงถึงสถานการณ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน พร้อมทั้งแสวงหา
แนวทางในการทาพันธกิจอนุชนที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
The meaning, importance and principles of doing youth ministry on the basis of
Scripture, Christian theology and psychosocial of youth by reflecting on the current situation of
the youth to find ways to do youth ministry which are appropriate for the context of Thailand
and Asia.
คศ.658 พันธกิจครอบครัว
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 658 FAMILY MINISTRY)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทาพันธกิจครอบครัว บนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลัก
คริสต์ศาสนศาสตร์ จิตวิทยาครอบครัวในบริบทไทยและเอเชีย โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ครอบครัว
กาลังเผชิญในปัจจุบัน ฝึกการวางแผนงานในการทาพันธกิจกับครอบครัว
The meaning, importance and principles of family ministry based on Scripture, Christian
Theology and family psychology in the context of Thailand and Asia, reflecting on current
changes in family patterns, practice in planning programs for family ministry.

คศ.6594 การทาพันธกิจกับผู้สูงอายุ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 659 MINISTRY TO THE AGING)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทาพันธกิจกับผู้สูงอายุบนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักคริสต์
ศาสนศาสตร์ และสังคมจิตวิทยาผู้สูงอายุ โดยคานึงถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางในการทาพันธกิจกับผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย

The meaning, importance and principles of ministry to the aging on the basis of Scripture,
Christian theology and the psychology of the elderly, reflecting on the current and future sitation of
the elderly to find ways to minister to the elderly which are appropriate for the context of Thailand
and Asia.
คศ.752พันธกิจอนุศาสก
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 752 CHAPLAINCY)
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท และหลักการทาพันธกิจอนุศาสกในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะ
ในโรงเรียน โรงพยาบาล ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจอนุศาสก ฝึกประสบการณ์การเป็นอนุศาสกโดยมีที่
ปรึกษาดูแลและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
The meaning, importance, role and principles of chaplaincy in different institutions and
organizations, especially in schools and hospitals; The different issues related to chaplaincy;
practising chaplaincy under supervision of a mentor and/or counselor.
คศ.753 การจัดการความขัดแย้งและการคืนดี
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 753 CONFLICT MANAGEMENT AND RECONCILIATION)
ความหมายและความสาคัญของการจัดการความขัดแย้งเพื่อให้เกิดการคืนดีตามหลักคริสต์ศาสนศาสตร์
เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลในด้านต่างๆ แนวทางการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมอันจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีสันติสุข
The meaning and importance of conflict management and reconciliation on the basis of
Christian theology: understanding the various causes of conflict and ways to bring reconciliation
in a community by creating understanding and the possibility to live together in peace.
คศ.754 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 754 SPIRITUALITY)
ประวัติความเป็นมา ความสาคัญ และรูปแบบของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ การพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
โดยการฝึกปฏิบัติตามวินัยชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในรูปแบบต่าง ๆ ให้เจริญเติบโตตามแบบพระเยซูคริสต์
The history, importance and different models of spirituality: the development of a
spirituality by practicing different spriritual disciplines in order to grow into the likeness of Jesus
Christ.

คศ.755 การทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 755 MISSIOLOGY)
ความหมาย ความส าคัญ วิ เ คราะห์ ห ลั กการ วิธี ก าร และพั ฒ นาการ การทาพั นธ กิจ ข้ ามวัฒ นธรรม
แนวทางที่เหมาะสมในการทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรมตามหลักพระคัมภีร์และบริบทวัฒนธรรมต่างๆ
The meaning, importance and analysis of the fundamentals, methods, and development
of cross cultural mission: ways for doing mission which are in line with Scripture and different
cultures.
คศ.756 การทาพันธกิจในเมือง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 756 URBAN MINISTRY)
การขยายและเติบโตของชุมชนเมืองสู่อาณาบริเวณชานเมือง ผลกระทบและประเด็นปัญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม แนวทางการทาพันธกิจตามหลักคริสต์
ศาสนศาสตร์กับกลุ่มคนหรือคริสตจักรชานเมืองที่คานึงความต้องการหลากหลายของชุมชนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น
The issue of urbanisation, the challenges and difficulties of a changing society,
economics, politics, environment and ethics in order to have an urban ministry suited to the
needs of urbanized societies on the basis of Christian theology.
คศ.757 ประเด็นทางพันธกิจ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 757 ISSUES IN MINISTRY)
เลือกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับพันธกิจคริสตจักร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์
นาไปเป็นแนวทางในการทาพันธกิจต่อไป
Issues in church ministries: the analysis, synthesis and experience of selected issues in
ministry for use in ministry.
คศ.791 หัวข้อคัดสรรทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 791 SELECTED TOPICS IN CHRISTIAN THEOLOGY)
เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
เนื้ อ หาวิ ช าอาจจะแปรเปลี่ ย นไปทุ ก ปี รายวิ ช านี้มี ไ ว้ ส าหรั บ ให้ นั ก ศึก ษาและอาจารย์ ได้ ติ ด ตามและเรี ย นรู้
วิวัฒนาการที่น่าสนใจในสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์

Selected topics in Christian theology according to the interest of the student and
teacher. The topic might change every year. This subject is provided so that students and
teachers are able to study interesting developments in Christian theology.
คศ.796 สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 796 SEMINAR IN CHRISTIAN THEOLOGY)
ค้นคว้า ศึกษาหรือวิจัยในหัวข้อและ/หรือปัญหาทางคริสต์ศาสนศาสตร์ที่สนใจ แล้วนาผลมาจัดสัมมนา
เพื่อนาเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
The research and study of a certain topic or problem in Christian theology in order to
organize and show the results in a seminar as agreed between the teacher and student.
การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY)
คศ.797 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18) หน่วยกิต
(CT 797 INDEPENDENT STUDY)
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางคริสต์ศาสนศาสตร์ ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ เพื่อ
ค้นพบความรู้ และสามารถประยุกต์ได้ ภายใต้การอนุญาต แนะนาและการควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
Research, independent study of a topic in Christian theology in an issue that the student
is interested after approval, advice and supervision of an advisor.
วิทยานิพนธ์ (THESIS)
คศ.799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
(CT 799 THESIS)
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถ
นาไปเป็นแนวทางในการทาพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยความเห็นชอบและการดูแลอย่างใกล้ชิดของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
Research in Christian theology in order to seek knowledge that leads to an effective
ministry in the future after approval and close supervision of an advisor.
5.6 วิทยานิพนธ์

การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ที่
สามารถนาไปเป็นแนวทางในการทาพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยความเห็นชอบและการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา
กระบวนการศึกษาวิทยานิพนธ์ต้องประกอบไปด้วยการศึกษาแหล่งข้อมูลด้านคริสต์
ศาสนศึกษาในกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาแหล่งข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับการทาพันธกิจอย่างเจาะจง
5.6.1 ช่วงเวลา
(1) นักศึกษาจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

(2) นักศึกษาจะเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต้องศึกษาและ
สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรจานวน 78 หน่วยกิต โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.00 และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณบดีที่สังกัด
5.6.2 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์และกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
(1) นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยอาจารย์
ประจาและผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ตากว่
่ ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา ในการนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่
ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง

(2) การวัดผลวิทยานิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม (Proceedings)
5.7 การค้นคว้าอิสระ
5.7.1 ช่วงเวลา
(1) นักศึกษาจะเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

(2) นักศึกษาจะเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระและสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต้องศึกษา
และสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรจานวน 78 หน่วยกิต โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและคณบดีที่สังกัด
5.7.2 ประเมินผล มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการค้นคว้าอิสระและกลไกสาหรับการ
ทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
(1) สาขาวิชากาหนดคณะกรรมการวัดและประเมินผลการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ในการนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระอาจเป็นกรรมการสอบได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบการ
ค้นคว้าอิสระด้วยทุกครั้ง ประกอบด้วย อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (กรณีไม่มีการสอบ
ประมวลความรู้ปากเปล่า)
(2) การวัดผลการค้นคว้าอิสระใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP

6. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
6.1 ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00
6.2 แผน ก แบบ ก 2
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ) �

6.3 แผน ข
เสนอการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยปากเปล่า
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ) �
6.4 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตร
3.4.1 ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร และกิจกรรมการพัฒนาวินัยฝ่าย
จิตวิญญาณครบถ้วนตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีกาหนด เช่น
การนมัสการพระเจ้า การสอบความรู้พระคัมภีร์ ประสบการณ์ภาคสนาม การรีทรีต
และค่ายอาสาพัฒนา ฯลฯ
3.4.2 ไม่ถูกหักคะแนนความประพฤติเกินกว่าเกณฑ์ที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีกาหนด

