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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร:
25550531105567
ภาษาไทย:
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ:
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CHRISTIAN THEOLOGY
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย):
ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Arts (Christian Theology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.A. (Christian Theology)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
มี โปรดระบุ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
อื่นๆ (ระบุ)
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
อื่นๆ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
- ชื่อสถาบัน
- รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน
เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
- ชื่อสถาบัน
ประเทศ
- รูปแบบของการร่วม
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)
อื่นๆ (ระบุ)
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กาหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ศิษยาภิบาลหรือผู้อภิบาลประจาคริสตจักร
(2) อนุศาสกประจาโรงเรียนหรือโรงพยาบาล
(3) เจ้าหน้าที่องค์กรคริสเตียนหรือองค์กรอื่นๆ
(4) อาจารย์ในสถาบันคริสต์ศาสนศาสตร์
(5) อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลักธรรม การอภิบาล และการรับใช้ประชาชนในคริสตจักร
หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน และสังคม ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
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9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลา
ดับ
1.

2.

3.

ชื่อ – สกุล
นายสาธนัญ
บุณยเกียรติ

Mr. Sin
Seung
Yeom

Mr. Florian
Foerg

เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน
/Passport ID
350990036xxxx

M2022xxxx
ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี

C4KL0xxxx
ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

สถาบัน
ที่สาเร็จการ
ศึกษา
Fuller Theological
Seminary, USA

ปีที่
สาเร็จ
พ.ศ.
2552

M.Div. Theology

Trinity Theological
College, Singapore

2543

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

Ph.D.

Theology

M.Th

Theology

มหาวิทยาลัย
2540
เชียงใหม่
Asia United
2546
Theological University
(ACTS), Korea
Yonsei University,
2530
Korea

M.Div.

Theology

B.Th.

Theology

Ph.D.

Old
Testament

Presbyterian College
And Theological
Seminary, Korea
Presbyterian College
And Theological
Seminary, Korea
University of
Dortmund, Germany

M.A.

Protestant
Theology

Theological Seminary
Tabor, Germany

2554

B.A.

Theology

Theological Seminary
Tabor, Germany

2544

ตาแหน่งทาง คุณวุฒิ
วิชาการ
ที่สาเร็จ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Ph.D.

สาขาวิชา
Theology

2529

2527

2555
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11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เน้นความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เทียบเคียงหรือมีความทันสมัยเท่ากับนานาประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน
อ่อนแอ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองในท้องถิ่น อีกทั้งส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้เน้นบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยม มีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนสูงขึ้น แต่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันน้อยลง สถานการณ์เช่นนี้นาไปสู่
ปัญหาต่างๆ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่น ความยากจน หนี้สิน และอาชญากรรม เป็นต้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทาให้สังคมและวัฒนธรรมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการดารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก อาทิ
โครงสร้างของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ผู้คนมีความหลากหลายทางด้านความ
คิดเห็นและความเชื่อศรัทธามากขึ้น แต่เนื่องจากการพัฒนาคนในสังคมไทยยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคมและศาสนา ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา
เช่น การขาดคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เคารพความคิดเห็นต่างความเชื่อ ศาสนา และนิกาย ความรุนแรงใน
ครอบครัวและการหย่าร้าง เป็นต้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์เน้นการพัฒนาคน การจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรที่เน้นคุณค่าของคนจากภายใน และสร้างฐานความรู้ความเข้าใจเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนหลักธรรม อภิบาล และรับใช้ประชาชนในคริสตจักร
หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน ชุมชน และสังคม ในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีความตระหนักใน
ความสาคัญของการพัฒนาทางจิตวิญญาณ คุณธรรมและจริยธรรม ซึง่ จะเป็นการทาให้ประเทศก้าวไปได้อย่าง
มั่นคงพร้อมการพัฒนาคน เศรษฐกิจ และสังคม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
วิจัยแสวงหาความรู้ใหม่ บริการรับใช้สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยยึดมั่นในหลักคริสต์ศาสนาและ
“สัจจะ-บริการ” รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวคือ มี
ประสบการณ์ของความเป็นนานาชาติ โดยเรียนรู้จากความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และได้รับการพัฒนาสู่พลเมืองโลก กล่าวคือ ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีสมรรถนะความเป็นสากล ทั้งทาง
วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อการดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข โดยมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ดังนี้ คุณธรรมนาใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ (โปรดระบุ ในข้อ 13.1 และ 13.2)
13.1 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักความเชื่อคริสเตียน หลักการทาพันธกิจ และสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจเหล่านี้กับศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งบริบททางสังคมไทยและเอเชียอาคเนย์ได้อย่าง
เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ และมีทักษะความสามารถใน
การทาพันธกิจ อีกทั้งเป็นผู้นาและผู้รับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในการสอนหลักธรรม อภิบาล และ
รับใช้ประชาชน ในคริสตจักร หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน ชุมชน และสังคม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา
เน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรอบรู้ในคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการทา
พันธกิจ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ และทักษะความสามารถในการทา
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
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการ
กลยุทธ์
พัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
มาตรฐาน 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
หลักสูตร
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ
มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
3. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
4. มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การเรียนการ 1. จัดหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
สอน
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. จัดหาหนังสือและวารสารที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ทุกปี
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึง
องค์ความรู้ของสาขาวิชา
3. ทบทวนเนื้อหาของรายวิชา วิธีการ
สอน และการประเมินผลเพื่อนามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. รายงานคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
2. รายงานคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการ
3. รายละเอียดคณาจารย์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4. รายงานผลการทวนสอบ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา
5. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
1. รายละเอียดคณาจารย์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. รายชื่อหนังสือและวารสารในห้องสมุดด้าน
คริสต์ศาสนศาสตร์
3. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
4. รายงานผลการทวนสอบ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา
5. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
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แผนการ
กลยุทธ์
พัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนา
ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรม
นักศึกษา
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร

ผลงานทาง
ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้
วิชาการ/การ ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/
วิจัย
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคริสต์
ศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
บุคลากรและ เข้าอบรม สัมมนา และเสนอผลงานทาง
การบริการ วิชาการอย่างสม่าเสมอทัง้ ในระดับชาติ
วิชาการสู่
และระดับนานาชาติ และให้บริการ
สังคม
วิชาการสูช่ ุมชนในประเด็นต่างๆ ทางด้าน
คริสต์ศาสนศาสตร์อย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมด
2. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมด
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในข้อ 1) และ 2) เฉลี่ยร้อยละ 80 ของนักศึกษา
ทั้งหมด
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
5. มีนักศึกษาที่จบหลักสูตรตามระยะเวลาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. มีนักศึกษาที่จบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่
ได้รับการประเมินว่ามีพฒ
ั นาการด้านทักษะ
ในการทาพันธกิจ หรือวุฒิภาวะทางด้านจิตใจ
จิตวิญญาณ
จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไม่น้อยกว่า 1
ผลงานในแต่ละปีการศึกษา

1. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา
มีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
มีภาคฤดูร้อน จานวน
ภาค
ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจาเป็น
ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา 1
ภาคการศึกษา 2
ภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ)
สิงหาคม – ธันวาคม
มกราคม – พฤษภาคม
มิถุนายน – กรกฎาคม

2.1.2 วัน-เวลา
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ โดยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจาเป็น
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น
2.2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
เป็นผู้มีความประพฤติดี

เวลาสัปดาห์
15
15
5
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2.2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะทาง
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
มีประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า ปี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
(เฉพาะผู้ที่เลือกภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ)
สาหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ได้คะแนน TOEFL (อินเตอร์เน็ต)
อย่างน้อย 61 หรือคะแนน TOEFL (คอมพิวเตอร์) อย่างน้อย 173 หรือได้คะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) อย่างน้อย 5 หรือได้คะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test (International College
Assessment Test) B2 Level หรือได้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TUGET, CMU-eTEGS ในระดับที่เทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ
1. รับบัพติศมา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร
2. มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน
3. ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
อื่นๆ: คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) ขาดทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
(2) ขาดแคลนทุนการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
(2) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยรณรงค์ทุนการศึกษาจากเครือข่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
5

2561
5
5

5

10

ปีการศึกษา
2562
5
5
5
15
13

2563
5
5
5
15
13

2564
5
5
5
15
13

ปีการศึกษา
2562
20
20
20
60
18

2563
20
20
20
60
18

2564
20
20
20
60
18

2.5.1 นักศึกษาแผน ข การค้นคว้าอิสระ
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
20

2561
20
20

20

40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าเล่าเรียน 30000
ค่าบารุงการศึกษา
25400
ค่าธรรมเนียม 2500
ค่าเบ็ดเตล็ด 3600
รวมรายรับ

2560
750,000
635,000
62,500
90,000
1,537,500

ปีงบประมาณ
2561
2562
1,500,000
2,250,000
1,270,000
1,905,000

2563
1,800,000
1,524,000

2564
1,800,000
1,524,000

125,000
180,000
3,075,000

150,000
216,000
4,612,500

150,000
216,000
4,612,500

187,500
270,000
4,612,500
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวด
2560
1,402,800
96,000
67,200
166,000

2561
1,430,856
96,000
67,200
169,320

ปีงบประมาณ
2562
1,459,473
96,000
67,200
172,706

5. ค่าวัสดุสานักงานและค่าบารุงรักษา

8,250

8,415

8,583

8,754

8,930

6. ค่าสวัสดิการ (ภายใน/ภายนอก)
7. ค่าวิชาการงบสัมมนา
(ภายใน/ภายนอก)
8. ค่าการบริการนักศึกษา
(งบฯ กิจกรรม)
รวม

450,000

459,000

468,180

477,543

487,093

18,000

18,360

18,727

19,100

19,483

30,575

31,186

31,810

32,446

33,095

2,238,825

2,280,337

2,322,679

2,365,865

2,409,919

ผลต่างของรายรับและรายจ่าย

-701,325

794,663 2,289,821

2,246,635

2,202,581

1. ค่าเงินเดือน
2. ค่าเงินประจาตาแหน่ง
3. ค่าตอบแทน
4. ค่างานบริหารทั่วไป

2563
1,488,662
96,000
67,200
176,160

2564
1,518,435
96,000
67,200
179,683

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (โปรดระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2548 ระดับบัณฑิตศึกษา หมวด 12 ว่าด้วย
วิธีการรับนักศึกษา และให้นักศึกษาพ้นสภาพ (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า
78 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
รวม

ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า
การค้นคว้าอิสระ
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
72
ไม่น้อยกว่า 6
12
ไม่น้อยกว่า 90

84 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
แผน ข การค้นคว้าอิสระ
72
ไม่น้อยกว่า 12
6
ไม่น้อยกว่า 90

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 ความหมายของรหัส และเลขประจารายวิชา
รหัสประจารายวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรย่อตามสาขาวิชา และตัวเลข
แสดงความหมายดังนี้
1) อักษรย่อ
คศ. หมายถึง คริสต์ศาสนศาสตร์
CT หมายถึง Christian Theology
2) ตัวเลข ประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก ได้แก่ เลขหลักร้อย เลขหลักสิบ และเลขหลัก
หน่วย ดังนี้
2.1) หลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่เรียน
5 ชั้นปีที่ 1
6-7 ชั้นปีที่ 2-3
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2.2) หลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา
(เนื่องจากสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์มีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
จึงต้องกาหนดตัวเลขแสดงกลุ่มวิชาให้สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ในระดับ
ปริญญาโท ไม่มีการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภาคปฏิบัติเครื่องดนตรีและ
ประสบการณ์สนาม)
1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์
2 กลุม่ วิชาพระคัมภีร์
3 กลุม่ วิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร
4 กลุม่ วิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
5 กลุม่ วิชาพันธกิจ
6 กลุม่ วิชาภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี
7 กลุม่ วิชาประสบการณ์สนาม
9 กลุม่ วิชาหัวข้อคัดสรร สัมมนา เสวนา การค้นคว้าอิสระ และ
วิทยานิพนธ์
2.3) หลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชา
2.4) นอกจากนี้รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาได้กาหนดรหัสรายวิชา ดังนี้
796
แสดงรายวิชาสัมมนา
797
แสดงรายวิชาการค้นคว้าอิสระ
799
แสดงรายวิชาวิทยานิพนธ์
หลังตัวเลขประจารายวิชาเป็นตัวเลขแสดงจานวนหน่วยกิต กาหนดตาม
รูปแบบดังนี้ จานวนหน่วยกิต (จานวนชั่วโมงบรรยาย-จานวนชั่วโมงปฏิบัติ-จานวน
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
3.1.3.2 วิชาบังคับก่อน
วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวิชาบังคับ
ก่อน จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้รับ
อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, หรือ C หรือได้รับอักษร P, CE, หรือ CS
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1. หมวดวิชาบังคับ (REQUIRED COURSES)
1.1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL LANGUAGES)
คศ.511 ภาษากรีกเบื้องต้น
(CT 511 BEGINNING GREEK)
คศ.512 ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
(CT 512 BEGINNING HEBREW)

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

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.721 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
(CT 721 OLD TESTAMENT EXEGESIS)

จานวน 18 หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH HISTORY)
คศ.531 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
(CT 531 CHURCH HISTORY I)
คศ.532 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
(CT 532 CHURCH HISTORY II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.531)
คศ.631 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
(CT 631 ASIAN AND THAI CHURCH HISTORY)
คศ.731 เอกสัมพันธ์
(CT 731 ECUMENISM)

จานวน 12 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
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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)

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 การประกาศพระกิตติคุณและการทาพันธกิจ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 751 EVANGELISM AND MISSION)
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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.512)
2.2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)
คศ.622 หลักการตีความพระคัมภีร์
(CT 622 HERMENEUTICS)
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.726 เพศสภาวะและชนกลุ่มน้อยในพระคัมภีร์
(CT 726 GENDER AND MINORITY PERSPECTIVE IN THE BIBLE)
คศ.727 ประเด็นทางคัมภีร์ศึกษา
(CT 727 ISSUES IN BIBLICAL STUDIES)
2.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH HISTORY)
คศ.732 ประเด็นทางประวัติศาสตร์คริสตจักร
(CT 732 ISSUES IN 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
3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต
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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.553 การจัดการดนตรีคริสตจักร
(CT 553 CHURCH MUSIC MANAGEMENT)
คศ.554 เพลงนมัสการศึกษา
(CT 554 HYMNOLOGY)
คศ.555 พันธกิจกับผู้มีความพิการ
(CT 555 DISABILITY MINISTRY)
คศ.556 การปรับให้เข้ากับบริบท
(CT 556 CONTEXTUALIZATION)
คศ.557 การบุกเบิกและเพิ่มพูนคริสตจักร
(CT 557 CHURCH PLANTING AND CHURCH GROWTH)
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)

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
3 (3-0-9) หน่วยกิต
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คศ.755 การทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
(CT 755 MISSIOLOGY)
คศ.756 การทาพันธกิจในเมือง
(CT 756 URBAN MINISTRY)
คศ.757 ประเด็นทางพันธกิจ
(CT 757 ISSUES IN MINISTRY)
คศ.791 หัวข้อคัดสรรทางคริสต์ศาสนศาสตร์
(CT 791 SELECTED TOPICS IN CHRISTIAN THEOLOGY)
คศ.796 สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์
(CT 796 SEMINAR IN CHRISTIAN THEOLOGY)

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. 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)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
ชั้นปี
1 คศ.511
คศ.521
คศ.523
คศ.531
คศ.551
2

คศ.621
คศ.641
คศ.651
คศ.653

3

คศ.631
คศ.655
คศ.743
คศ.751

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษากรีกเบื้องต้น
พันธสัญญาเดิม 1
พันธสัญญาใหม่ 1
ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
ระเบียบวิธีวิจยั เพื่อพันธกิจ

3 (3-0-9) คศ.512
3 (3-0-9) คศ.522
3 (3-0-9) คศ.524
3 (3-0-9) คศ.532
3 (3-0-9) คศ.552
รวม
15
อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่
3 (3-0-9) คศ.642
คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
3 (3-0-9) คศ.652
คริสเตียนศึกษา
3 (3-0-9) คศ.721
ศาสนพิธีและการนมัสการ
3 (3-0-9) คศ.731
วิชาเลือก
3 (3-0-9) คศ.741
รวม
15
ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชีย 3 (3-0-9) คศ.654
และประเทศไทย
การอภิบาลและการให้คาปรึกษา 3 (3-0-9) คศ.799
พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
3 (3-0-9)
การประกาศพระกิตติคณ
ุ และ
3 (3-0-9)
การทาพันธกิจ
วิชาเลือก
3 (3-0-9)
รวม
15
รวมตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
พันธสัญญาเดิม 2
พันธสัญญาใหม่ 2
ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
ดนตรีคริสตจักร
รวม

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
3 (3-0-9)

คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
การเทศนา
อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
เอกสัมพันธ์
คริสต์จริยศาสตร์
รวม
ภาวะผู้นาคริสเตียนและ
การบริหารคริสตจักร
วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

รวม

15
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3.1.4.2 แผนการศึกษา แผน ข การค้นคว้าอิสระ
ชั้นปี
1

2

คศ.511
คศ.521
คศ.523
คศ.531
คศ.551
คศ.621
คศ.641
คศ.651
คศ.653

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษากรีกเบื้องต้น
พันธสัญญาเดิม 1
พันธสัญญาใหม่ 1
ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
ระเบียบวิธีวิจยั เพื่อพันธกิจ

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
รวม
15
อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่
3 (3-0-9)
คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
3 (3-0-9)
คริสเตียนศึกษา
3 (3-0-9)
ศาสนพิธีและการนมัสการ
3 (3-0-9)
วิชาเลือก

3

คศ.631
คศ.655
คศ.743
คศ.751

คศ.512
คศ.522
คศ.524
คศ.532
คศ.552

รวม
คศ.642
คศ.652
คศ.721
คศ.731

3 (3-0-9)
รวม
15
ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชีย 3 (3-0-9) คศ.654
และประเทศไทย
การอภิบาลและการให้คาปรึกษา 3 (3-0-9) คศ.741
พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
3 (3-0-9) คศ.797
การประกาศพระกิตติคณ
ุ และ
3 (3-0-9)
การทาพันธกิจ
วิชาเลือก
3 (3-0-9)
รวม
15
รวมตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
พันธสัญญาเดิม 2
พันธสัญญาใหม่ 2
ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
ดนตรีคริสตจักร
คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
การเทศนา
อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
เอกสัมพันธ์
วิชาเลือก
รวม
ภาวะผู้นาคริสเตียนและ
การบริหารคริสตจักร
คริสต์จริยศาสตร์
การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
6 (0-0-18)
3 (3-0-9)

รวม

15
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3.2 ชือ่ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขประจาตัว
ลาดับ ชื่อ – สกุล บัตรประชาชน
/Passport ID
1. นายสาธนัญ 350990036xx
บุณยเกียรติ*
xx

2.

3.

Mr. Sin
Seung
Yeom*

Mr. Florian
Foerg*

M2022xxxx
ประเทศ
สาธารณรัฐ
เกาหลี

C4LK0xxxx
ประเทศ
สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

สถาบัน
ที่สาเร็จการ
ศึกษา
Fuller Theological
Seminary, USA

ปีที่
สาเร็จ
พ.ศ.
2552

M.Div. Theology

Trinity Theological
College, Singapore

2543

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540

Ph.D.

Theology

M.Th.

Theology

M.Div.

Theology

B.Th.

Theology

Ph.D.

Old
Testament

Presbyterian College
and Theological
Seminary, Korea
Presbyterian College
and Theological
Seminary, Korea
University of
Dortmund, Germany

M.A.

Protestant
Theology

Theological Seminary
Tabor, Germany

2554

B.A.

Theology

Theological Seminary
Tabor, Germany

2544

ตาแหน่งทาง คุณวุฒิ
วิชาการ
ที่สาเร็จ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

Ph.D.

สาขาวิชา
Theology

Asia United
2546
Theological University
(ACTS), Korea
Yonsei Univesity,
2530
Korea

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(เอกสาร ภาคผนวก ค)
3.2.2 อาจารย์ประจา
ไม่มี

2529

2527

2555
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
3.1 วิทยานิพนธ์
5.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ที่
สามารถนาไปเป็นแนวทางในการทาพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยความเห็นชอบและการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีแนวคิด ตระหนัก และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2) สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎี มาใช้ในการขยายความรู้และการทาพันธกิจ เพื่อพัฒนาความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และ/หรือ สามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการทาพันธกิจ
3) สามารถวางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ หรือโครงการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการศึกษาค้นคว้า และให้ข้อสรุป
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการทาพันธกิจที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยสาคัญ
4) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทาพันธกิจที่ซับซ้อนและยากลาบากได้
5) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา
และเสนอแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
6) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและการทา
พันธกิจ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและพันธกิจ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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5.1.3 ช่วงเวลา
5.1.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อ
เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
สอบผ่านรายวิชาบังคับทั้งหมดตามหลักสูตร
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนน 4 ระดับ
อื่นๆ (ระบุ)
5.1.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต่อเมื่อ
สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร จานวน 78 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนน 4 ระดับ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของวิทยาลัย/คณะวิชา ที่นักศึกษาสังกัด
อื่นๆ (ระบุ)
5.1.4 จานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต
5.1.5 การเตรียมการ
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้คาแนะนา และช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา ดังนี้
5.1.5.1 มีคู่มือการจัดทาวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาวิทยานิพนธ์
5.1.5.2 ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ เพื่อแนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดทาวิทยานิพนธ์
5.1.5.3 จัดเตรียมระบบฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาวิทยานิพนธ์
5.1.5.4 จัดเตรียมโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการประมวลผลข้อมูล และโปรแกรม
ฐานข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน
5.1.6 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์และกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
5.1.6.1 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ
ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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5.1.6.2
5.1.6.3
5.1.6.4

5.1.6.5

(ถ้ามี) โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิ ช าการ
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดให้การนาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนักศึกษา
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
การวัดผลวิทยานิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดย
บทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
ทางหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในวิทยานิพนธ์
โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การเคารพผลงานของผู้อื่น
หรือสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น

5.2 การค้นคว้าอิสระ
5.2.1 คาอธิบายโดยย่อ
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางคริสต์ศาสนศาสตร์ ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษา
สนใจ เพื่อค้นพบความรู้ และสามารถประยุกต์ได้ ภายใต้การอนุญาต แนะนาและการควบคุมโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา
5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีแนวคิด ตระหนัก และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2) สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎี มาใช้ในการขยายความรู้และการทาพันธกิจ เพื่อพัฒนาความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และ/หรือ สามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการทาพันธกิจ
3) สามารถวางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ หรือโครงการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการศึกษาค้นคว้า และให้ข้อสรุป
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการทาพันธกิจที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยสาคัญ
4) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทาพันธกิจที่ซับซ้อนและยากลาบากได้
5) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเอกสาร เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหา และเสนอแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
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6) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและการทา
พันธกิจ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและพันธกิจ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
5.2.3 ช่วงเวลา
5.2.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อ
เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
สอบผ่านรายวิชาบังคับทั้งหมดตามหลักสูตร
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนน 4 ระดับ
อื่นๆ (ระบุ)
5.2.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต่อเมื่อ
สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร จานวน 84 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนน 4 ระดับ
สอบผ่านประมวลความรู้ข้อเขียน
นาเสนอบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของวิทยาลัย/คณะวิชา ที่นักศึกษาสังกัด
อื่นๆ (ระบุ)
5.2.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.2.5 การเตรียมการ
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้คาแนะนา และช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาในรูปแบบ
เดียวกับการทาวิทยานิพนธ์ในข้อ 5.1.5
5.2.6 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการค้นคว้าอิสระ และกลไกสาหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน ดังนี้
5.2.6.1 นักศึกษาต้องเสนอผลการค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจา
หลั กสู ตร และผู้ ทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ผู้สอบการ
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5.2.6.2
5.2.6.3
5.2.6.4
5.2.6.5

ค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดให้การนาเสนอการค้นคว้าอิสระและสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของ
นักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
การวัดผลการค้นคว้าอิสระใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
ทางหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในการค้นคว้า
อิสระ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การเคารพผลงานของ
ผู้อื่น หรือสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 เป็นผู้นาในคริสตจักร หน่วยงาน และองค์กรคริสเตียน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
วิชาในกลุ่มพันธกิจที่ส่งเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นา
ประสบการณ์ภาคสนาม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษาด้วยตนเองในห้องสมุด
การเข้าอบรมหรือสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ การบริการ
วิชาการแก่สังคม เป็นต้น
กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น ค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ ประสบการณ์ภาคสนาม เป็นต้น

1.2 มีทักษะและมีความรอบรู้ในการสอนหลักธรรม อภิบาล และรับใช้ประชาชนในคริสตจักร หน่วยงานและ
องค์กรคริสเตียน ชุมชน และสังคม บนพื้นฐานของ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ประวัติศาสตร์คริสตจักร หลัก ความเชื่อคริสเตียน หลักการทาพันธกิจ โดยคานึงถึง
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
1.3 มีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ
- กิจกรรมการพัฒนาวินัยฝ่ายจิตวิญญาณ
- กิจกรรมการนมัสการพระเจ้าร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1 มีแนวคิด ตระหนัก และแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3 มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของพระคริสต
ธรรมคัมภีร์และหลักคริสต์จริยธรรม
1.4 เป็นผู้นาหรือผู้รเิ ริม่ ในการยกปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับคริสต์
ศาสนศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นตระหนักใน
ปัญหาดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การทบทวนแก้ไขปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลยุทธ์การสอน
การบรรยาย
การอภิปราย
การระดมสมอง
กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ
การมอบหมายงานให้ ศึ ก ษา
ค้นคว้า
ก า ร ส อ น แ บ บ Problem based Learning
การจัดกิจกรรม

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สอบ
2. รายงาน/การนาเสนอ
3. งานทีม่ อบหมาย/
แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/การเขียนบันทึก
4. โครงการกลุ่ม
5. กิจกรรม
6. อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
7. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา
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2. ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาสาระของสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์อย่าง
ถ่องแท้
2.2 สามารถนาความรู้หลักการ / ทฤษฎี มาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการทาพันธกิจ
2.3 สามารถนาความรู้หลักการ / ทฤษฎี มาใช้ในการ
ขยายความรู้และการทาพันธกิจ เพื่อพัฒนาความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และ / หรือ
สามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการทาพันธกิจ
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในกฎระเบียบ /
ธรรมเนียมปฏิบัติของคริสตจักร ชุมชน และสังคมใน
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ทาพันธกิจ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิใน
การจัดการกับประเด็นปัญหาในบริบทใหม่ที่ไม่
คาดคิดทางวิชาการและการทาพันธกิจ
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกีย่ วข้อง
3.3 สามารถใช้ปัญญาญาณและวิจารณญาณอย่างเป็น
ระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่
เพียงพอ
3.4 สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานการศึกษาค้นคว้า
สิ่งตีพิมพ์ทางคริสต์ศาสนศาสตร์ หรือวรรณกรรม
คริสเตียน และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการ
ให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นแนวทางใหม่
ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่เกีย่ วข้องทางวิชาการ
หรือการทาพันธกิจ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลยุทธ์การสอน
การบรรยาย
การอภิปราย
การระดมพลังสมอง
กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ
การมอบหมายงานให้ ศึ ก ษา
ค้นคว้า
การสอนแบบ Problem based Learning
การจัดกิจกรรม

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สอบ
2. รายงาน/การนาเสนอ
3. งานทีม่ อบหมาย/
แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/การเขียนบันทึก
4. โครงการกลุ่ม
5. กิจกรรม
6. อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
7. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา

กลยุทธ์การสอน
การบรรยาย
การอภิปราย
การระดมพลังสมอง
กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ
การมอบหมายงานให้ ศึ ก ษา
ค้นคว้า
การสอนแบบ Problem based Learning
การจัดกิจกรรม

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สอบ
2. รายงาน/การนาเสนอ
3. งานทีม่ อบหมาย/
แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/การเขียนบันทึก
4. โครงการกลุ่ม
5. กิจกรรม
6. อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
7. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา
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3.5 สามารถวางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ หรือ
โครงการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอด
ถึงการใช้เทคนิคการศึกษาค้นคว้า และให้ข้อสรุป
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการทาพันธกิจที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ
4.1 สามารถจัดการกับปัญหาทีม่ ีความซับซ้อน หรือ
1.
ความยุ่งยากในการทาพันธกิจได้ดว้ ยตนเอง
2.
4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และ 3.
สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
4.
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทาพันธกิจ 5.
ที่ซับซ้อนและยากลาบากได้
6.
4.3 สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาและสมาชิก
กลุ่มได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 7.
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
8.

กลยุทธ์การสอน
การบรรยาย
การอภิปราย
การระดมพลังสมอง
กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ
การมอบหมายงานให้ ศึ ก ษา
ค้นคว้า
การสอนแบบ Problem based Learning
การจัดกิจกรรม

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
กลยุทธ์การสอน
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ สถิติ และ 1. การบรรยาย
เอกสาร เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
2. การอภิปราย
สรุปปัญหา และเสนอแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
3. การระดมพลังสมอง
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 4. กรณีศึกษา
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและการทา
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ
พันธกิจ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอใน
6. การมอบหมายงานให้ ศึ ก ษา
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ /
ค้นคว้า
หรือ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและพันธกิจ รวมทั้ง 7. การสอนแบบ Problem วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ
based Learning
8. การจัดกิจกรรม

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สอบ
2. รายงาน/การนาเสนอ
3. งานทีม่ อบหมาย/
แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/การเขียนบันทึก
4. โครงการกลุ่ม
5. กิจกรรม
6. อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
7. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา
วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สอบ
2. รายงาน/การนาเสนอ
3. งานทีม่ อบหมาย/
แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/การเขียนบันทึก
4. โครงการกลุ่ม
5. กิจกรรม
6. อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
7. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้


ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

หมวดวิชาบังคับ 72 หน่วยกิต
คศ.511 ภาษากรีกเบื้องต้น





คศ.512 ภาษาฮีบรูเบื้องต้น



คศ.521 พันธสัญญาเดิม 1



คศ.522 พันธสัญญาเดิม 2



คศ.523 พันธสัญญาใหม่ 1



คศ.524 พันธสัญญาใหม่ 2



คศ.531 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1



คศ.532 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2



คศ.551 ระเบียบวิธีวิจยั เพื่อพันธกิจ



คศ.552 ดนตรีคริสตจักร



คศ.621 อรรถวิเคราะห์
พันธสัญญาใหม่
คศ.631 ประวัติศาสตร์คริสตจักรใน
เอเชียและประเทศไทย
คศ.641 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1

2. ความรู้

3 4

1

- - 

- - 
-  - -  - 
- - 

- - 


- 


- 


- 


- -

2

3















- ไม่เน้น

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1

-  - -   
-  - -   
-   - - - 

-   - - - 
- -   - - - 
- -   - - - 

-   - - - 

-   - - - 

-      
- -  - -  

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

-











-






















-







-







-







- -





-











-







-





- - -





-



-























คศ.642 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2























คศ.651 คริสเตียนศึกษา















-











-

คศ.652 การเทศนา



-





-





- -



-









-

-



คศ.653 ศาสนพิธีและการนมัสการ

























-



































-



































-







-



- -





-





-



- -



-





-





คศ.654 ภาวะผู้นาคริสเตียนและการ
บริหารคริสตจักร
คศ.655 การอภิบาลและการ
ให้คาปรึกษา
คศ.721 อรรถวิเคราะห์

-




- 
- - - 
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3 4

1

2

3

4

1

2

พันธสัญญาเดิม
คศ.731 เอกสัมพันธ์





-















คศ.741 คริสต์จริยศาสตร์



















-





-











2

3

- - -   - - -   -

-





















































-











-













-



คศ.554 เพลงนมัสการศึกษา







-







-







- -





-

-



คศ.555 พันธกิจกับผู้มีความพิการ



















-





-







คศ.556 การปรับให้เข้ากับบริบท

































































-



- -





-





-



- -







-

-



คศ.656 ศาสนพิธีและพิธีศักดิ์สิทธิ์

































คศ.657 พันธกิจอนุชน





















คศ.658 พันธกิจครอบครัว





















คศ.659 การทาพันธกิจกับผู้สูงอายุ





















คศ.711 ภาษากรีกระดับกลาง











คศ.712 ภาษาฮีบรูระดับกลาง



















คศ.751 การประกาศพระกิตติคุณและ
การทาพันธกิจ
หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
เลือกอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
แผน ข การค้นคว้าอิสระ
เลือกอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
คศ.553 การจัดการดนตรีคริสตจักร

คศ.557 การบุกเบิกและเพิ่มพูน
คริสตจักร
คศ.622 หลักการตีความพระคัมภีร์

คศ.722 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาเดิม
คศ.723 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่
คศ.724 เลือกศึกษาพระคัมภีร์
ในพันธสัญญาใหม่
คศ.725 เลือกศึกษาพระคัมภีร์
ในพันธสัญญาเดิม
คศ.726 เพศสภาวะและชนกลุ่มน้อย
ในพระคัมภีร์

- - -

- - -

-

-






-





































- -





-





-



- -



- -





-





-



- -

















-

-




-

-



-

-

-







-







5









-

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

1

คศ.743 พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ






















-





-

-





-





-

-





- -





-
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

1
คศ.727 ประเด็นทางคัมภีร์ศึกษา
คศ.732 ประเด็นทางประวัติศาสตร์
คริสตจักร
คศ.744 คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่อง
ศาสนา
คศ.745 ประเด็นคริสต์ศาสนศาสตร์
ร่วมสมัย
คศ.746 ประเด็นเพศสภาวะ
ในคริสต์ศาสนศาสตร์
คศ.752 พันธกิจอนุศาสก
คศ.753 การจัดการ
ความขัดแย้งและการคืนดี
คศ.754 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
คศ.755 การทาพันธกิจ
ข้ามวัฒนธรรม
คศ.756 การทาพันธกิจในเมือง
คศ.757 ประเด็นทางพันธกิจ
คศ.791 หัวข้อคัดสรรทางคริสต์ศาสน
ศาสตร์
คศ.796 สัมมนาทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
คศ.797 การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
คศ.799 วิทยานิพนธ์

2

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

3 4

1

2

3

4

1

2
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ผลการเรียนรู้สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีแนวคิด ตระหนัก และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของ
พระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักคริสต์จริยธรรม
4) เป็นผู้นาหรือผู้ริเริ่มในการยกปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
คริสต์ศาสนศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นตระหนักในปัญหาดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การทบทวน
แก้ไขปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2. ความรู้
1) มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้
2) สามารถนาความรู้หลักการ / ทฤษฎี มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการทาพันธกิจ
3) สามารถนาความรู้หลักการ / ทฤษฎี มาใช้ในการขยายความรู้และการทาพันธกิจ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้งทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และ / หรือ สามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
ทาพันธกิจ
4) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในกฎระเบียบ / ธรรมเนียมปฏิบัติของคริสตจักร ชุมชน และสังคม
ในระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อการทาพันธกิจ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการกับประเด็นปัญหาในบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิด
ทางวิชาการและการทาพันธกิจ
2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถใช้ปัญญาญาณและวิจารณญาณอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
4) สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานการศึกษาค้นคว้า สิ่งตีพิมพ์ทางคริสต์ศาสนศาสตร์ หรือวรรณกรรม
คริสเตียน และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นแนวทางใหม่
ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางคริสต์ศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหา
ที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องทางวิชาการหรือการ
ทาพันธกิจ
5) สามารถวางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ หรือโครงการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดย
ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการศึกษาค้นคว้า และให้ข้อสรุป
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการทาพันธกิจที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยสาคัญ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากในการทาพันธกิจได้ด้วยตนเอง
2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทาพันธกิจที่ซับซ้อนและยากลาบากได้
3) สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเอกสาร เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและการทาพันธกิจ
รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ / หรือ ผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและพันธกิจ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยกาหนดความหมาย
ดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้มระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ระดับการเรียน
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ไม่ผา่ น

นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา
โดยมีความหมายดังนี้
อักษร
ความหมาย
I
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn)
U
การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit)
P
การวัดผลผ่าน (Pass)
NP
การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass)
IP
กาลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress)
CE
การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from Examination)
CS
การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีดังนี้
2.1 การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา
2.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล

38
2.1.3 นักศึกษาแผน ก ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
2.1.4 นักศึกษาแผน ข ต้องเสนอการค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงสอบ
ประมวลความรู้ข้อเขียน
2.1.5 มี ค ณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ ด าเนิ น การตามระบบและกลไกที่ ท าง
มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 การทวนสอบภายหลังสาเร็จการศึกษา
2.2.1 มีการสารวจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า
2.2.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
2.2.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา
2.2.4 นาผลที่ได้ทั้งจากการทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา การสารวจดังกล่าวข้างต้น
และผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
3.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผลการเรียนได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00
3.2 จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี)
3.3 แผน ก วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นาเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกล่าว
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
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แผน ข การค้นคว้าอิสระ
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
เกณฑ์อื่นๆ (ระบุ)
3.4 ไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
3.5 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
จัดระบบพี่เลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่
จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
การเพิ่มพูนทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
มีการกระตุ้นอาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์
ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ
จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา
จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
บริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร พ.ศ.2557 (ภาคผนวก จ) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
1) สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวนอย่างน้อย 3 คน
2) สรรหาอาจารย์ที่ทาหน้าที่ต่างๆ ในหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3) กาหนดให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
4) กาหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5) ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ทาหน้าที่ต่างๆ ในหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
6) ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด คือ ไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
2. บัณฑิต
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้
1) บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบ 5 ด้าน คือ
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นักศึกษาและบัณฑิตสามารถตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน
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3. นักศึกษา
มีกระบวนการเกี่ยวกับนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไก ครอบคลุม 7 ประเด็น ดังนี้
(1) การรับนักศึกษา
(2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
(3) การควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(4) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(5) การช่วยให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง
(6) การช่วยให้มีอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง
(7) การประเมินว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม
5) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล การให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การช่วยให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง การ
ช่วยให้มีอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง การประเมินว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยการอุทธรณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบและการเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(เอกสาร ภาคผนวก ช)
4. อาจารย์
4.1 มีกระบวนการเกี่ยวกับอาจารย์ ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไก ครอบคลุม 3 ประเด็น ดังนี้
(1) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) การบริหารอาจารย์
(3) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม
5) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การบริหารอาจารย์ การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 มีการตรวจสอบคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีผลงานทางวิชาการ
4.3 มีการดาเนินการเกี่ยวกับอาจารย์ที่ทาให้อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีกระบวนการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไก ครอบคลุม 3 ประเด็น ดังนี้
(1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
(2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
(3) การกาหนดผู้สอน
(4) การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอน
(5) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์และความก้าวหน้าของศาสตร์
(6) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
(7) การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
(8) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(9) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
(10) การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7)
(11) การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
2) มีการนาระบบกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม
5) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.2 มีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีกระบวนการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไก ครอบคลุม 3 ประเด็น ดังนี้
(1) การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(2) จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
(3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
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2)
3)
4)
5)

มีการนาระบบกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในดาเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ปีที่ 1
2560


ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
2561 2562 2563




ปีที่ 5
2564
































5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว































8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน











9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1
2560

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. มีนักศึกษาที่จบหลักสูตรตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
14. มีนักศึกษาที่จบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ได้รับผลการประเมินว่า
มีพัฒนาการด้านทักษะการเป็นผู้นา ทักษะการทาพันธกิจ หรือวุฒิภาวะ
ทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ

ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
2561 2562 2563


ปีที่ 5
2564
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมอาจารย์สาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อแนะนาจากอาจารย์ที่มีความรู้ใน
การใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามและการ
สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
3) ประเมินจากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา และ
การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้น
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส.1)
การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2)
การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา
อื่นๆ (โปรด ระบุ)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาเมื่อนักศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา
ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์
2.2 ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตใหม่
2.3 ประเมินรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมิน
2.4 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรทุก
5 ปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยมี
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทา
รายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา
4.2 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
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4.3 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี จัดทาร่างรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา
4.4 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา พิจารณาทบทวนผลการดาเนินหลักสูตรจากร่าง
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์เพื่อ
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
เสนอต่อคณบดี
4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
.....................................................
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรอบรู้ในคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการทา
พันธกิจ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางด้านจิตใจ
จิตวิญญาณ และทักษะ ความสามารถในการ
ทาพันธกิจ อีกทั้งเป็นผู้รับใช้ตามแบบอย่าง
ของพระเยซูคริสต์
3. สามารถสอนหลักธรรม อภิบาล และรับใช้
ประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม ทั้งใน
คริสตจักร หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน
ชุมชน และสังคม บนพื้นฐานของพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ ประวัติศาสตร์คริสตจักร หลัก
ความเชื่อคริสเตียน หลักการทาพันธกิจ โดย
คานึงถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
4. เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นา
มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

เน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรอบรู้ในคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการทา
พันธกิจ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางด้านจิตใจ
จิตวิญญาณ และทักษะความสามารถในการทา
พันธกิจ อีกทั้งเป็นผู้รับใช้ตามแบบอย่างของ
พระเยซูคริสต์
3. สามารถสอนหลักธรรม อภิบาล และรับใช้
ประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม ทั้งในคริสตจักร
หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน ชุมชน และ
สังคม บนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์
ประวัติศาสตร์คริสตจักร หลักความเชื่อคริส
เตียน หลักการทาพันธกิจ โดยคานึงถึงบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม
4. เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นา
มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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2. โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
1. หมวดวิชาบังคับ (REQUIRED COURSES)
จานวน 72 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL
LANGUAGES) จานวน 6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)
จานวน 21 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร
(CHURCH HISTORY) จานวน 9 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY)
จานวน 12 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY)
จานวน 24 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก (MAJOR ELECTIVE
COURSES)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และนักศึกษาแผน ข ต้องศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ (THESIS)
นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผน ก แบบ ก 2 ต้อง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ดังนี้
คศ.799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
(CT 799 THESIS)
4. การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ต้องลงทะเบียน
วิชาการค้นคว้าอิสระ ดังนี้
คศ.797 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18) หน่วยกิต
(CT 797 INDEPENDENT STUDY)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. หมวดวิชาบังคับ (REQUIRED COURSES)
จานวน 72 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL
LANGUAGES) จานวน 6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)
จานวน 18 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
คงเดิม
คงเดิม

ลดรายวิชาบังคับ 1 รายวิชา
เพื่อเพิ่มรายวิชาบังคับใน
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์
คริสตจักร 1 รายวิชา เพื่อ
ลดรายวิชาที่ซ้าซ้อน และ
เพิ่มรายวิชาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
1.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร
เพิ่มรายวิชาบังคับ
(CHURCH HISTORY) จานวน 12 หน่วยกิต 1 รายวิชา
1.4 กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY) คงเดิม
จานวน 12 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY)
คงเดิม
จานวน 24 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก (MAJOR ELECTIVE
คงเดิม
COURSES)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และนักศึกษาแผน ข ต้องศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ (THESIS)
คงเดิม
นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผน ก แบบ ก 2 ต้อง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ดังนี้
คศ.799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
(CT 799 THESIS)
4. การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY) คงเดิม
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ต้องลงทะเบียน
วิชาการค้นคว้าอิสระ ดังนี้
คศ.797 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18) หน่วยกิต
(CT 797 INDEPENDENT STUDY)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. หมวดวิชาบังคับ (REQUIRED COURSES)
จานวน 72 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL
LANGUAGES) จานวน 6 หน่วยกิต
คศ.511 ภาษากรีกเบื้องต้น 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 511 BEGINNING GREEK)
ภาษากรีกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
เบื้องต้น พยัญชนะ สระ คาศัพท์และไวยากรณ์
ขั้นพื้นฐาน ทักษะในการเขียน อ่าน และ
แปลภาษากรีกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
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)
ภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
เบื้องต้น พยัญชนะ สระ คาศัพท์และไวยากรณ์
ขั้นพื้นฐาน ทักษะในการเขียน อ่าน และ
แปลภาษาฮีบรูพระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาเดิม
Old Testament Hebrew. The
Hebrew alphabet, fundamental vocabulary
and grammar. Skills in writing, reading and
translating passages in the Hebrew
Scriptures.
1.2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)
จานวน 21 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาบังคับ (REQUIRED COURSES)
จานวน 72 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL
LANGUAGES) จานวน 6 หน่วยกิต
คศ.511 ภาษากรีกเบื้องต้น 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 511 BEGINNING GREEK)
ภาษากรีกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
เบื้องต้น พยัญชนะ สระ คาศัพท์และไวยากรณ์
ขั้นพื้นฐาน ทักษะในการอ่าน และแปลภาษากรีก
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
New Testament Greek. The Greek
alphabet, fundamental vocabulary and
grammar. Skills in reading and translating
passages in the Greek New Testament.
คศ.512 ภาษาฮีบรูเบื้องต้น 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 512 BEGINNING HEBREW)
ภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
เบื้องต้น พยัญชนะ สระ คาศัพท์และไวยากรณ์
ขั้นพื้นฐาน ทักษะในการอ่าน และแปลภาษาฮีบรู
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
Old Testament Hebrew. The
Hebrew alphabet, fundamental vocabulary
and grammar. Skills in reading and
translating passages in the Hebrew
Scriptures.
1.2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)
จานวน 18 หน่วยกิต

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม
คงเดิม
ตัดทักษะในการเขียน
เนื่องจากเป็นรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ในการอ่าน และ
แปลภาษากรีกพระ
คัมภีรภ์ าค
พันธสัญญาใหม่ซึ่งมี
ผู้เขียนเอาไว้แล้ว

ตัดทักษะในการเขียน
เนื่องจากเป็นรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ในการอ่าน และ
แปลภาษาฮีบรูพระ
คัมภีรภ์ าค
พันธสัญญาเดิมซึ่งมี
ผู้เขียนเอาไว้แล้ว

ลดรายวิชาบังคับ 1
รายวิชาเพื่อเพิ่ม
รายวิชาบังคับในกลุ่ม
วิชาประวัติศาสตร์
คริสตจักร 1 รายวิชา
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คศ.521 พันธสัญญาเดิม 1 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 521 OLD TESTAMENT I)
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชนชาติ
อิสราเอล ความเป็นมาของสารบบพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาเดิม บริบททางประวัติศาสตร์
โครงสร้าง เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ และการตีความหนังสือใน
หมวดเบญจบรรณและหมวดประวัติศาสตร์
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 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 522 OLD TESTAMENT II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.521)
(Prerequisite: CT 521)
บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง
เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และการตีความหนังสือในหมวด
วรรณกรรมและหมวดผู้เผยพระวจนะ
The historical context, structure,
content, relevancy for Christian Theology
and interpretation of the wisdom
literature, psalms and prophets in the Old
Testament.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.521 พันธสัญญาเดิม 1 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 521 OLD TESTAMENT I)
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชนชาติ
อิสราเอล ความเป็นมาของสารบบพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาเดิม บริบททางประวัติศาสตร์
โครงสร้าง เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ และการตีความหนังสือใน
หมวดเบญจบรรณและหมวดประวัติศาสตร์
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 3 (3-0-9) หน่วยกิต คงเดิม
(CT 522 OLD TESTAMENT II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.521)
(Prerequisite: CT 521)
บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง
เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และการตีความหนังสือในหมวด
วรรณกรรมและหมวดผู้เผยพระวจนะ
The historical context, structure,
content, relevancy for Christian Theology
and interpretation of the wisdom
literature, psalms and prophets in the Old
Testament.
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ปรับปรุง
คงเดิม
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คศ.523 พันธสัญญาใหม่ 1 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 523 NEW TESTAMENT I)
ความเป็นมาของสารบบพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่ บริบททางประวัติศาสตร์
โครงสร้าง เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ และการตีความพระกิตติคณ
ุ
ทั้งสี่เล่ม

คศ.523 พันธสัญญาใหม่ 1 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 523 NEW TESTAMENT I)
ความเป็นมาของสารบบพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่ บริบททางประวัติศาสตร์
โครงสร้าง เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ และการตีความพระกิตติคณ
ุ
ทั้งสี่เล่ม

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 และการตีความพระคัมภีร์
กิจการของอัครทูตถึงพระคัมภีร์วิวรณ์
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)
หลักการและกระบวนการอรรถวิเคราะห์
พระคัมภีร์หมวดต่างๆ ในพันธสัญญาใหม่ ทักษะ
การอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
The foundations and methods of
New Testament exegesis. Exegetical skills
for interpreting the New Testament.

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 คงเดิม
(CT 524 NEW TESTAMENT II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.523)
(Prerequisite: CT 523)
บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง
เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และการตีความพระคัมภีร์
กิจการของอัครทูตถึงพระคัมภีร์วิวรณ์
The historical context, structure,
content, relevancy for Christian Theology
and interpretation of the New Testament
books from Acts to Revelation.
คศ.621 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 621 NEW TESTAMENT EXEGESIS)
หลักการและกระบวนการอรรถวิเคราะห์
พระคัมภีร์หมวดต่างๆ ในพันธสัญญาใหม่ ทักษะ
การอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
The foundations and methods of
New Testament exegesis. Exegetical skills
for interpreting the New Testament.

53
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คศ.622 หลักการตีความพระคัมภีร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 622 HERMENEUTICS)
ความเป็นมาและพัฒนาการของการ
ตีความพระคัมภีร์ หลักการและกระบวนการ
ตีความพระคัมภีร์อย่างเหมาะสม วิเคราะห์แนวทาง
ต่างๆ ในการตีความพระคัมภีร์ในปัจจุบัน ฝึกทักษะ
ในการตีความพระคัมภีร์ และนาบทเรียนที่ได้จาก
การตีความพระคัมภีรม์ าใช้ในบริบทไทยและเอเชีย
อย่างเหมาะสม
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
พระคัมภีร์หมวดต่างๆ ในพันธสัญญาเดิม ทักษะ
การอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
The foundation and methods of
Old Testament Exegesis. Exegetical skill for
interpreting the Old Testament.
1.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH
HISTORY) จานวน 9 หน่วยกิต

----

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก เนื่องจากมี
เนื้อหาบางส่วนที่
ซ้าซ้อนกับรายวิชา
คศ.621 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญา
ใหม่ และ คศ.721
อรรถวิเคราะห์
พันธสัญญาเดิม

คศ.721 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 721 OLD TESTAMENT EXEGESIS)
หลักการและกระบวนการอรรถวิเคราะห์
พระคัมภีร์หมวดต่างๆ ในพันธสัญญาเดิม ทักษะ
การอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
The foundation and methods of
Old Testament Exegesis. Exegetical skill for
interpreting the Old Testament.
1.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH เพิ่มรายวิชาบังคับ 1
HISTORY) จานวน 12 หน่วยกิต
รายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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คศ.531 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 531 CHURCH HISTORY I)
ความเป็นมาและพัฒนาการของ
คริสตจักรตั้งแต่สมัยแรกจนถึงศตวรรษที่ 15 การ
เริ่มต้นการขยายตัว การข่มเหง พระคัมภีร์และหลัก
ข้อเชื่อ ลัทธิเทียมเท็จและคาสอนผิด การแตกแยก
และคริสต์ศาสนศาสตร์ของกลุ่มต่างๆ
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
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 532 CHURCH HISTORY II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.531)
(Prerequisite: CT 531)
พัฒนาการของคริสตจักรตั้งแต่ศตวรรษที่
16 จนถึงปัจจุบัน การปฏิรูปศาสนา คณะต่างๆ ใน
นิกายโปรเตสแตนต์ พัฒนาการและแนวทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ที่สาคัญ
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 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและ
ประเทศไทย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 631 ASIAN AND THAI CHURCH HISTORY)
ความเป็นมา พัฒนาการ และแนวทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ที่สาคัญของคริสตจักรในเอเชีย
และประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
The origin, development and
important theological ideas of the Church
in Asia and Thailand from past to present.
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.531 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 531 CHURCH HISTORY I)
ความเป็นมาและพัฒนาการของ
คริสตจักรตั้งแต่สมัยแรกจนถึงศตวรรษที่ 15 การ
เริ่มต้นการขยายตัว การข่มเหง พระคัมภีร์และหลัก
ข้อเชื่อ ลัทธิเทียมเท็จและคาสอนผิด การแตกแยก
และคริสต์ศาสนศาสตร์ของกลุ่มต่างๆ
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
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 532 CHURCH HISTORY II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.531)
(Prerequisite: CT 531)
พัฒนาการของคริสตจักรตั้งแต่ศตวรรษที่
16 จนถึงปัจจุบัน การปฏิรูปศาสนา คณะต่างๆ ใน
นิกายโปรเตสแตนต์ พัฒนาการและแนวทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ที่สาคัญ
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 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและ
คงเดิม
ประเทศไทย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 631 ASIAN AND THAI CHURCH HISTORY)
ความเป็นมา พัฒนาการ และแนวทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ที่สาคัญของคริสตจักรในเอเชีย
และประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
The origin, development and
important theological ideas of the Church
in Asia and Thailand from past to present.
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง
---คศ.731 เอกสัมพันธ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต ย้ายมาจากหมวดวิชา
(CT 731 ECUMENISM)
เลือก เนื่องจากเป็น
ความหมาย ความเป็นมา และ
รายวิชาที่สาคัญต่อ
ความสาคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิกาย การทาพันธกิจใน
และคณะต่างๆ ของคริสต์ศาสนา ประวัติและ
สังคมปัจจุบัน
พัฒนาการของสภาคริสตจักรสากล
การแสวงหาแนวทางเสริมสร้างเอกภาพระหว่าง
คริสตชนที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
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.
1.4 กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY)
1.4 กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY)
คงเดิม
จานวน 12 หน่วยกิต
จานวน 12 หน่วยกิต
คศ.641 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
คศ.641 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 641 CHRISTIAN THEOLOGY I)
(CT 641 CHRISTIAN THEOLOGY I)
ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีทาง
ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ใน
คริสต์ศาสนศาสตร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ใน
หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสาแดงของพระเจ้า
หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสาแดงของพระเจ้า
พระคัมภีร์ พระเจ้า มนุษย์ และความรอด การ
พระคัมภีร์ พระเจ้า มนุษย์ และความรอด การ
สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทไทย สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทไทย
และเอเชีย
และเอเชีย
The meaning, types and
The meaning, types and
methodology of Christian Theology: the
methodology of Christian Theology: the
fundamentals of the different topics of
fundamentals of the different topics of
Christian theology which are related to
Christian theology which are related to
revelation, Scripture, God, human kind,
revelation, Scripture, God, human kind,
salvation and doing appropriate theologies salvation and doing appropriate theologies
for the context of Thailand and Asia.
for the context of Thailand and Asia.
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.642

คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 642 CHRISTIAN THEOLOGY II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.641)
(Prerequisite: CT 641)
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ในหัวข้อ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์
คริสตจักร และสิ่งสุดท้าย การสร้างคริสต์ศาสน
ศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชียใน
ปัจจุบัน
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 และพัฒนาการ
ของคริสต์จริยศาสตร์ การวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา
ทางจริยธรรมร่วมสมัยโดยใช้หลักคาสอนทางด้าน
จริยธรรมของคริสต์ศาสนาเป็นรากฐาน
The meaning, sources and
development of Christian Ethics: analysis
and solutions to contemporary ethical
problems by using a Christian ethical
approach.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.642 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 642 CHRISTIAN THEOLOGY II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ. 641)
(Prerequisite: CT 641)
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ในหัวข้อ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์
คริสตจักร และสิ่งสุดท้าย การสร้างคริสต์ศาสน
ศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชียใน
ปัจจุบัน
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 คงเดิม
(CT 741 CHRISTIAN ETHICS)
ความหมาย แหล่งที่มา และพัฒนาการ
ของคริสต์จริยศาสตร์ การวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา
ทางจริยธรรมร่วมสมัยโดยใช้หลักคาสอนทางด้าน
จริยธรรมของคริสต์ศาสนาเป็นรากฐาน
The meaning, sources and
development of Christian Ethics: analysis
and solutions to contemporary ethical
problems by using a Christian ethical
approach.
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.743 พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 743 BUDDHISM AND CHRISTIANITY)
ประวัติความเป็นมา คาสอนหลัก และ
โลกทัศน์ของพุทธศาสนา การเปรียบเทียบหลัก
คาสอนบางประการของพุทธศาสนานิกายเถรวาท
กับหลักคาสอนบางประการของคริสต์ศาสนา เพื่อ
แสวงหาแนวทางในการใช้ชีวิตร่วมกับ
พุทธศาสนิกชนอย่างสันติ และแนวทางในการ
ประกาศพระกิตติคุณอย่างสร้างสรรค์
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.
1.5 กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY)
จานวน 24 หน่วยกิต
คศ.551 ระเบียบวิธีวิจยั เพื่อพันธกิจ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 551 RESEARCH METHOD FOR
MINISTRIES)
ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ ระเบียบวิธีการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอย่าง
แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจยั 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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.743 พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 743 BUDDHISM AND CHRISTIANITY)
ประวัติความเป็นมา คาสอนหลัก และ
โลกทัศน์ของพุทธศาสนา การเปรียบเทียบหลัก
คาสอนบางประการของพุทธศาสนานิกายเถรวาท
กับหลักคาสอนบางประการของคริสต์ศาสนา เพื่อ
แสวงหาแนวทางในการใช้ชีวิตร่วมกับ
พุทธศาสนิกชนอย่างสันติ และแนวทางในการ
ประกาศพระกิตติคุณอย่างสร้างสรรค์
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.
1.5 กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY)
คงเดิม
จานวน 24 หน่วยกิต
คศ.551 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 551 RESEARCH METHOD FOR
MINISTRIES)
ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์ ระเบียบวิธีการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอย่าง
แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจยั 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.
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.552 ดนตรีคริสตจักร 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 552 CHURCH MUSIC)
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทของ
ดนตรีคริสตจักรในคริสตจักร ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
การนาเพลงในคริสตจักรในโอกาสต่างๆ การใช้
ดนตรีและเพลงนมัสการประเภทต่างๆ ให้
เหมาะสมกับการนมัสการและศาสนพิธี
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 ความเป็นมา และ
ความสาคัญของพันธกิจคริสเตียนศึกษาที่มีต่อชีวิต
ของคริสตจักร ความสัมพันธ์กับพันธกิจด้านอื่นๆ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง แสวงหา
แนวทางในการแก้ไขและปรับเปลีย่ นแนวความคิด
ในการทาพันธกิจที่อยู่บนความเข้าใจบริบท
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเชื่อศรัทธาของชุมชน
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.552 ดนตรีคริสตจักร 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 552 CHURCH MUSIC)
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทของ
ดนตรีคริสตจักรในคริสตจักร ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
การนาเพลงในคริสตจักรในโอกาสต่างๆ การใช้
ดนตรีและเพลงนมัสการประเภทต่างๆ ให้
เหมาะสมกับการนมัสการและศาสนพิธี
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 คงเดิม
(CT 651 CHRISTIAN EDUCATION)
ความหมาย ความเป็นมา และ
ความสาคัญของพันธกิจคริสเตียนศึกษาที่มีต่อชีวิต
ของคริสตจักร ความสัมพันธ์กับพันธกิจด้านอื่นๆ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง แสวงหา
แนวทางในการแก้ไขและปรับเปลีย่ นแนวความคิด
ในการทาพันธกิจที่อยู่บนความเข้าใจบริบท
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเชื่อศรัทธาของชุมชน
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.
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.652 การเทศนา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 652 HOMILETICS)
ความหมาย ความสาคัญ เป้าหมาย และ
ประเภทของการเทศนา หลักการสื่อสารและการ
เทศนาบนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ การ
เตรียมและการฝึกเทศนาตามเทศกาล ปฏิทิน
คริสตจักร และโอกาสต่างๆ การวางแผนเทศนา
ตลอดทั้งปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของคริสตจักร
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 และ
ความแตกต่างของพิธีศักดิ์สิทธิ์กับพิธีอื่นๆ
สัญลักษณ์และสถานนมัสการของคริสต์ศาสนา
นิกายโปรเตสแตนต์ การใช้พิธีศักดิ์สิทธิ์และพิธี
อื่นๆ 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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.652 การเทศนา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 652 HOMILETICS)
ความหมาย ความสาคัญ เป้าหมาย และ
ประเภทของการเทศนา หลักการสื่อสารและการ
เทศนาบนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ การ
เตรียมและการฝึกเทศนาตามเทศกาล ปฏิทิน
คริสตจักร และโอกาสต่างๆ การวางแผนเทศนา
ตลอดทั้งปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของคริสตจักร
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
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 653 LITURGY AND WORSHIP)
ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะ และ
ความแตกต่างของพิธีศักดิ์สิทธิ์กับพิธีอื่นๆ
สัญลักษณ์และสถานนมัสการของคริสต์ศาสนา
นิกายโปรเตสแตนต์ การใช้พิธีศักดิ์สิทธิ์และพิธี
อื่นๆ 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.

60
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.654 ภาวะผู้นาคริสเตียนและการบริหาร
คริสตจักร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 654 CHRISTIAN LEADERSHIP AND
CHURCH MANAGEMENT)
ความหมาย ความสาคัญ หลักการ และ
คุณลักษณะของผู้นาคริสเตียนตามแบบพระเยซู
คริสต์ กระบวนการบริหารและวางแผนพันธกิจ
คริสตจักร สถาบัน และหน่วยงานคริสเตียนที่
เหมาะสมในแต่ละบริบท
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 เป้าหมายของ
การอภิบาลและการให้คาปรึกษาบนพื้นฐานของ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และ
จิตวิทยาการให้คาปรึกษา วิเคราะห์การอภิบาล
และการให้คาปรึกษาในกรณีต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
บริบทไทยและเอเชีย
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.654 ภาวะผู้นาคริสเตียนและการบริหาร
คริสตจักร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 654 CHRISTIAN LEADERSHIP AND
CHURCH MANAGEMENT)
ความหมาย ความสาคัญ หลักการ และ
คุณลักษณะของผู้นาคริสเตียนตามแบบพระเยซู
คริสต์ กระบวนการบริหารและวางแผนพันธกิจ
คริสตจักร สถาบัน และหน่วยงานคริสเตียนที่
เหมาะสมในแต่ละบริบท
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
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 655 PASTORAL CARE AND
COUNSELING)
ความหมาย ความสาคัญ เป้าหมายของ
การอภิบาลและการให้คาปรึกษาบนพื้นฐานของ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และ
จิตวิทยาการให้คาปรึกษา วิเคราะห์การอภิบาล
และการให้คาปรึกษาในกรณีต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
บริบทไทยและเอเชีย
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.

61
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.751 การประกาศพระกิตติคณ
ุ และการทา
พันธกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 751 EVANGELISM AND MISSIOLOGY)
ความหมาย ความเป็นมา ความสาคัญ
วิเคราะห์หลักการ วิธีการประกาศพระกิตติคุณและ
การทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรม แนวทางที่เหมาะสม
ในการประกาศพระกิตติคณ
ุ และการทาพันธกิจข้าม
วัฒนธรรมตามหลักพระคัมภีร์และบริบทวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ฝึกประกาศพระกิตติคณ
ุ ในสถานการณ์
ต่างๆ
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.

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คศ.751 การประกาศพระกิตติคณ
ุ และการทา
ปรับชื่อวิชา และ
พันธกิจ
3 (3-0-9) หน่วยกิต คาอธิบายรายวิชาให้
(CT 751 EVANGELISM AND MISSION)
มีความเหมาะสมกับ
ความหมาย ความเป็นมา ความสาคัญ
จุดเน้นของรายวิชา
วิเคราะห์หลักการ วิธีการประกาศพระกิตติคุณและ มากยิ่งขึ้น
การทาพันธกิจ แนวทางที่เหมาะสมในการประกาศ
พระกิตติคุณและการทาพันธกิจตามหลักพระคัมภีร์
และบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกประกาศ
พระกิตติคุณในสถานการณ์ต่างๆ
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.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

2. หมวดวิชาเลือก (MAJOR ELECTIVE
COURSES)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
เลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษา
รายวิชาดังต่อไปนี้

2. หมวดวิชาเลือก (MAJOR ELECTIVE
COURSES)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
เลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษา
รายวิชาดังต่อไปนี้

คงเดิม

2.1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL
LANGUAGES)

2.1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL
LANGUAGES)

คงเดิม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.711 ภาษากรีกระดับกลาง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 711 INTERMEDIATE GREEK)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.511)
(Prerequisite: CT 511)
ภาษากรีกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
ระดับกลาง คาศัพท์และไวยากรณ์ที่สาคัญ ทักษะ
ในการเขียน อ่าน และแปลภาษากรีกพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่
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)
ภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
ระดับกลาง คาศัพท์และไวยากรณ์ที่สาคัญ
ฝึกทักษะในการเขียน อ่าน และแปลภาษาฮีบรู
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
Intermediate Old Testament
Hebrew. Important words and grammar.
Skills in writing, reading and translating Old
Testament Hebrew.
2.2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คศ.711 ภาษากรีกระดับกลาง
ตัดทักษะในการเขียน
3 (3-0-9) หน่วยกิต เนื่องจากเป็นรายวิชา
(CT 711 INTERMEDIATE GREEK)
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.511)
ในการอ่าน และ
(Prerequisite: CT 511)
แปลภาษากรีกพระ
ภาษากรีกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ คัมภีรภ์ าค
ระดับกลาง คาศัพท์และไวยากรณ์ที่สาคัญ ทักษะ พันธสัญญาใหม่ซึ่งมี
ในการอ่านและแปลภาษากรีกพระคัมภีร์ภาค
ผู้เขียนเอาไว้แล้ว
พันธสัญญาใหม่
Intermediate New Testament
Greek. Important vocabulary and grammar.
Skills in reading and translating New
Testament Greek.
คศ.712 ภาษาฮีบรูระดับกลาง
ตัดทักษะในการเขียน
3 (3-0-9) หน่วยกิต เนื่องจากเป็นรายวิชา
(CT 712 INTERMEDIATE HEBREW)
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.512)
ในการอ่าน และ
(Prerequisite: CT 512)
แปลภาษาฮีบรูพระ
ภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม คัมภีรภ์ าค
ระดับกลาง คาศัพท์และไวยากรณ์ที่สาคัญ ฝึก
พันธสัญญาเดิมซึ่งมี
ทักษะในการอ่านและแปลภาษาฮีบรูพระคัมภีร์
ผู้เขียนเอาไว้แล้ว
ภาคพันธสัญญาเดิม
Intermediate Old Testament
Hebrew. Important words and grammar.
Skills in reading and translating Old
Testament Hebrew.
2.2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)
คงเดิม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

63
เหตุผลในการ
ปรับปรุง
---คศ.622 หลักการตีความพระคัมภีร์
ย้ายมาจากหมวดวิชา
3 (3-0-9) หน่วยกิต บังคับ
(CT 622 HERMENEUTICS)
ความเป็นมาและพัฒนาการของการ
ตีความพระคัมภีร์ หลักการและกระบวนการ
ตีความพระคัมภีร์อย่างเหมาะสม วิเคราะห์แนวทาง
ต่างๆ ในการตีความพระคัมภีร์ในปัจจุบัน ฝึกทักษะ
ในการตีความพระคัมภีร์ และนาบทเรียนที่ได้จาก
การตีความพระคัมภีรม์ าใช้ในบริบทไทยและเอเชีย
อย่างเหมาะสม
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.722 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาเดิม
คศ.722 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาเดิม
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 722 OLD TESTAMENT THEOLOGY)
(CT 722 OLD TESTAMENT THEOLOGY)
ประเด็นสาคัญทางศาสนศาสตร์ของพระ
ประเด็นสาคัญทางศาสนศาสตร์ของพระ
คริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หัวข้อที่
คริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หัวข้อที่
พระคัมภีร์เล่มต่างๆ ในพันธสัญญาเดิมเน้นเป็น
พระคัมภีร์เล่มต่างๆ ในพันธสัญญาเดิมเน้นเป็น
พิเศษ ความเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ภาค
พิเศษ ความเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่
พันธสัญญาใหม่
Major issues in Old Testament
Major issues in Old Testament
theology: Special topics of the different
theology: Special topics of the different
Old Testament books and their
Old Testament books and their
relationship with the New Testament.
relationship with the New Testament.
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.723 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 723 NEW TESTAMENT THEOLOGY)
ประเด็นสาคัญทางศาสนศาสตร์ของ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ หัวข้อที่
พระคัมภีร์เล่มต่างๆ ในพันธสัญญาใหม่เน้นเป็น
พิเศษ ความเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาเดิม
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)
เลือกศึกษาพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือ
มากกว่า จากพระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาใหม่ โดยใช้
กระบวนการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ การนา
บทเรียนที่ได้จากการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์มาใช้
ในบริบทไทยและเอเชีย
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.723 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 723 NEW TESTAMENT THEOLOGY)
ประเด็นสาคัญทางศาสนศาสตร์ของ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ หัวข้อที่
พระคัมภีร์เล่มต่างๆ ในพันธสัญญาใหม่เน้นเป็น
พิเศษ ความเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาเดิม
Major Issues in New Testament
theology: Special topics of the different
New Testament books and their
relationship with the Old Testament.
คศ.724 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่ คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 724 SELECTED NEW TESTAMENT
BOOKS)
เลือกศึกษาพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือ
มากกว่า จากพระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาใหม่ โดยใช้
กระบวนการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ การนา
บทเรียนที่ได้จากการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์มาใช้
ในบริบทไทยและเอเชีย
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.

65
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.725 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 725 SELECTED OLD TESTAMENT
BOOKS)
เลือกศึกษาพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือ
มากกว่า จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม โดยใช้
กระบวนการอรรถวิ เ คราะห์ พ ระคั ม ภี ร์ การน า
บทเรียนที่ได้จากการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์มาใช้
ในบริบทไทยและเอเชีย
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 เพศสภาวะและชนกลุ่มน้อย
ในพระคัมภีร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 726 GENDER AND MINORITY
PERSPECTIVES IN THE BIBLE)
หลักคาสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่า
ด้วยเพศสภาวะและชนกลุม่ น้อย การแสวงหา
แนวทางเสริมสร้างความเสมอภาคบนพื้นฐานของ
พระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักคริสต์ศาสนศาสตร์ที่
เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.725 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 725 SELECTED OLD TESTAMENT
BOOKS)
เลือกศึกษาพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือ
มากกว่า จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม โดยใช้
กระบวนการอรรถวิ เ คราะห์ พ ระคั ม ภี ร์ การน า
บทเรียนที่ได้จากการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์มาใช้
ในบริบทไทยและเอเชีย
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 เพศสภาวะและชนกลุ่มน้อย
คงเดิม
ในพระคัมภีร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 726 GENDER AND MINORITY
PERSPECTIVES IN THE BIBLE)
หลักคาสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่า
ด้วยเพศสภาวะและชนกลุม่ น้อย การแสวงหา
แนวทางเสริมสร้างความเสมอภาคบนพื้นฐานของ
พระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักคริสต์ศาสนศาสตร์ที่
เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
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.
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คศ.727 ประเด็นทางคัมภีร์ศึกษา
คศ.727 ประเด็นทางคัมภีร์ศึกษา
แก้ไขคาอธิบาย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต รายวิชาภาษาอังกฤษ
(CT 727 ISSUES IN BIBLICAL STUDIES)
(CT 727 ISSUES IN BIBLICAL STUDIES)
ให้เหมาะสมมากขึ้น
เลือกประเด็นปัญหาเกีย่ วกับคัมภีร์ศึกษา
เลือกประเด็นปัญหาเกีย่ วกับคัมภีร์ศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการทา
ประสบการณ์เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการทา
พันธกิจต่อไป
พันธกิจต่อไป
Issues in Biblical Studies: to
The analysis, synthesis and
analyse, synthesize and experience an
experience of selected issues in biblical
issue in order to use it as a way to do
studies for use in ministry.
ministry.
2.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH 2.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH คงเดิม
HISTORY)
HISTORY)
คศ.731 เอกสัมพันธ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
---ย้ายไปหมวดวิชา
(CT 731 ECUMENISM)
บังคับ เนื่องจากเป็น
ความหมาย ความเป็นมา และ
รายวิชาที่สาคัญต่อ
ความสาคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิกาย
การทาพันธกิจใน
และคณะต่างๆ ของคริสต์ศาสนา ประวัติและ
สังคมปัจจุบัน
พัฒนาการของสภาคริสตจักรสากล การแสวงหา
แนวทางเสริมสร้างเอกภาพระหว่างคริสตชนที่
เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
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.
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง
---คศ.732 ประเด็นทางประวัติศาสตร์คริสตจักร
วิชาใหม่ เพื่อเปิด
3 (3-0-9) หน่วยกิต โอกาสให้นักศึกษาได้
(CT 732 ISSUES IN CHURCH HISTORY)
ศึกษาประเด็นปัญหา
เลือกประเด็นปัญหาเกีย่ วกับ
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์คริสตจักร วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประวัติศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เพื่อนาไปเป็น คริสตจักร เพื่อเป็น
แนวทางในการทาพันธกิจต่อไป
แนวทางในการทา
The analysis, synthesis and
พันธกิจในปัจจุบัน
experience of selected issues in church
history for use in ministry.
2.4 กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY)
2.4 กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY)
คงเดิม
คศ.744 คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา
คศ.744 คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา
แก้ไขคาอธิบาย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต รายวิชาจาก religion
(CT 744 CHRISTIAN THEOLOGY OF
(CT 744 CHRISTIAN THEOLOGY OF
เป็น religions
RELIGIONS)
RELIGIONS)
เพื่อให้ถูกต้องและ
คาจากัดความและพัฒนาการของ
คาจากัดความและพัฒนาการของ
สอดคล้องกับชื่อวิชา
คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา คาสอนของ
คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา คาสอนของ
พระคัมภีร์เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ ทัศนะต่างๆ ของ
พระคัมภีร์เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ ทัศนะต่างๆ ของ
คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา การสร้างคริสต์คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา การสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนาที่เหมาะสมกับบริบทไทย ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนาที่เหมาะสมกับบริบทไทย
และเอเชีย
และเอเชีย
The definition and development
The definition and development
of a Christian Theology of religion: The
of a Christian Theology of religions: The
teachings of Scripture concerning other
teachings of Scripture concerning other
religions, different approaches to a
religions, different approaches to a
Christian theology of religion, develop a
Christian theology of religions, develop a
Christian theology of religion which is
Christian theology of religions which is
appropriate for the context of Thailand
appropriate for the context of Thailand
and Asia.
and Asia.
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
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คศ.745 ประเด็นคริสต์ศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 745 ISSUES IN CONTEMPORARY
THEOLOGY)
ประเด็นสาคัญทางคริสต์ศาสนศาสตร์ใน
ปัจจุบัน วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวศาสนศาสตร์
ต่างๆ การแสวงหาแนวทางสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ทเี่ หมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
Important issues in contemporary
theology: the analysis and synthesis of
different theologies, the search 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)
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ว่าด้วยความเป็น
หญิงและความเป็นชาย พัฒนาการของแนวคิด
เกี่ยวกับเพศสภาวะ สถานการณ์เกี่ยวกับเพศ
สภาวะในปัจจุบัน การแสวงหาแนวทางเสริมสร้าง
ความเสมอภาคบนพื้นฐานของหลักคริสต์ศาสนศาสตร์ทเี่ หมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.745 ประเด็นคริสต์ศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 745 ISSUES IN CONTEMPORARY
THEOLOGY)
ประเด็นสาคัญทางคริสต์ศาสนศาสตร์ใน
ปัจจุบัน วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวศาสนศาสตร์
ต่างๆ การแสวงหาแนวทางสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ทเี่ หมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
Important issues in contemporary
theology: the analysis and synthesis of
different theologies, the search for ways to
formulate a Christian theology which is
appropriate for the context of Thailand
and Asia.
คศ.746 ประเด็นเพศสภาวะในคริสต์ศาสนศาสตร์ คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 746 GENDER ISSUES IN THEOLOGY)
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ว่าด้วยความเป็น
หญิงและความเป็นชาย พัฒนาการของแนวคิด
เกี่ยวกับเพศสภาวะ สถานการณ์เกี่ยวกับเพศ
สภาวะในปัจจุบัน การแสวงหาแนวทางเสริมสร้าง
ความเสมอภาคบนพื้นฐานของหลักคริสต์ศาสนศาสตร์ทเี่ หมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
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.

69
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.5 กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY)
----

----

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2.5 กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY)
คศ.553 การจัดการดนตรีคริสตจักร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 553 CHURCH MUSIC MANAGEMENT)
ปรัชญา การจัดการ ภาวะผู้นา และ
ทรัพยากร สาหรับการใช้ดนตรีในพันธกิจของ
คริสตจักรท้องถิ่น
Philosophy, management,
leadership and resources for using music in
the ministry of a local church.
คศ.554 เพลงนมัสการศึกษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 554 HYMNOLOGY)
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของบท
เพลงและทานองเพลงนมัสการ ประเภทของเพลง
นมัสการและการใช้เพลงนมัสการ การวิเคราะห์
และตีความเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญ และ
หนังสือเพลงนมัสการที่สาคัญ
The history and development of
hymns and hymn tunes, types of hymns
and their uses, analysis and interpretation
of hymns and gospel songs, important
hymnals.

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
รายวิชาใหม่ เพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของ
คริสตจักรในการ
จัดการ
พันธกิจด้านดนตรี
คริสตจักรให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
รายวิชาใหม่ เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มคี วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เพลงนมัสการที่ลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
----

----

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คศ.555 พันธกิจกับผู้มีความพิการ
รายวิชาใหม่ เพื่อ
3 (3-0-9) หน่วยกิต ตอบสนองต่อความ
(CT 555 DISABILITY MINISTRY)
ต้องการของ
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการ
คริสตจักรในการ
ทาพันธกิจกับผู้มีความพิการบนพืน้ ฐานของ
พัฒนาการทาพันธกิจ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และ กับผู้มีความพิการ
จิตวิทยา โดยคานึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของผู้มี อย่างมีประสิทธิภาพ
ความพิการ พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางในการทา
มากยิ่งขึ้น
พันธกิจกับผู้มีความพิการที่เหมาะสมกับบริบทไทย
และเอเชีย
The meaning, importance and
principles of disability ministry on the basis
of Scripture, Christian theology and
psychology, reflecting on the current
situation of people with disabilities to find
ways to minister to people with disabilities
which are appropriate for the context of
Thailand and Asia.
คศ.556 การปรับให้เข้ากับบริบท
รายวิชาใหม่ เพื่อ
3 (3-0-9) หน่วยกิต ตอบสนองต่อความ
(CT 556 CONTEXTUALIZATION)
หลากหลายทาง
ความหมาย ความสาคัญ หลักการ และ วัฒนธรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการปรับกระบวนการสือ่ สาร
พระกิตติคุณให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมต่างๆ
ในบริบทไทยและเอเชีย
The meaning, importance,
principles, and methods of contextualizing
and communicating the gospel message
for cultures within the context of Thailand
and Asia.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง
---คศ.557 การบุกเบิกและเพิ่มพูนคริสตจักร
รายวิชาใหม่ เพื่อ
3 (3-0-9) หน่วยกิต ตอบสนองต่อความ
(CT 557 CHURCH PLANTING AND CHURCH ต้องการของ
GROWTH)
คริสตจักรในการ
ความหมาย ความสาคัญ หลักการ และ บุกเบิกคริสตจักรแห่ง
แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชียในการ ใหม่ และพัฒนา
บุกเบิกคริสตจักรแห่งใหม่ และพัฒนาคริสตจักรให้ คริสตจักรให้
เจริญเติบโตขึ้น
เจริญเติบโตขึ้นอย่าง
The meaning, importance,
มีประสิทธิภาพ
principles, and methods of church planting
and church growth which are appropriate
for the context of Thailand and Asia.
คศ.656 ศาสนพิธีและพิธีศักดิ์สิทธิ์
คศ.656 ศาสนพิธีและพิธีศักดิ์สิทธิ์
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 656 LITURGY AND THE SACRAMENTS)
(CT 656 LITURGY AND THE SACRAMENTS)
ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะ และ
ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะ และ
ความแตกต่างของพิธีศักดิ์สิทธิ์กับพิธีอื่นๆ ใน
ความแตกต่างของพิธีศักดิ์สิทธิ์กับพิธีอื่นๆ ใน
คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ แนวทางในการใช้ คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ แนวทางในการใช้
พิธีศักดิ์สิทธิ์และพิธีอื่นๆ ในการอภิบาลชีวิต
พิธีศักดิ์สิทธิ์และพิธีอื่นๆ ในการอภิบาลชีวิต
สมาชิกคริสตจักร
สมาชิกคริสตจักร
The importance, origin,
The importance, origin,
characteristics and differences of the
characteristics and differences of the
sacraments and other ceremonies in the
sacraments and other ceremonies in the
protestant tradition, ways to use the
protestant tradition, ways to use the
sacraments and other ceremonies in the
sacraments and other ceremonies in the
pastoral care of Church members.
pastoral care of Church members.
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
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คศ.657 พันธกิจอนุชน
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 657 YOUTH MINISTRY)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทา
พันธกิจอนุชนบนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และสังคมจิตวิทยาวัยรุ่น
โดยคานึงถึงสถานการณ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน
พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางในการทาพันธกิจอนุชนที่
เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
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 และหลักการทา
พันธกิจครอบครัว บนพื้นฐานของพระคริสตธรรม
คัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ จิตวิทยาครอบครัว
ในบริบทไทยและเอเชีย โดยคานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ครอบครัวกาลังเผชิญใน
ปัจจุบัน ฝึกการวางแผนงานในการทาพันธกิจกับ
ครอบครัว
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.657 พันธกิจอนุชน 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 657 YOUTH MINISTRY)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทา
พันธกิจอนุชนบนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และสังคมจิตวิทยาวัยรุ่น
โดยคานึงถึงสถานการณ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน
พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางในการทาพันธกิจอนุชนที่
เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
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 คงเดิม
(CT 658 FAMILY MINISTRY)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทา
พันธกิจครอบครัว บนพื้นฐานของพระคริสตธรรม
คัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ จิตวิทยาครอบครัว
ในบริบทไทยและเอเชีย โดยคานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ครอบครัวกาลังเผชิญใน
ปัจจุบัน ฝึกการวางแผนงานในการทาพันธกิจกับ
ครอบครัว
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.
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.659 การทาพันธกิจกับผู้สูงอายุ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 659 MINISTRY TO THE AGING)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทา
พันธกิจกับผู้สูงอายุบนพื้นฐานของพระคริสตธรรม
คัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และสังคมจิตวิทยา
ผู้สูงอายุ โดยคานึงถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต พร้อมทั้งแสวงหา
แนวทางในการทาพันธกิจกับผู้สูงอายุที่เหมาะสม
กับบริบทไทยและเอเชีย
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 situation of the
elderly to find ways to minister to the
elderly which are appropriate for the
context of Thailand and Asia.
คศ.752 พันธกิจอนุศาสก 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 752 CHAPLAINCY)
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท และ
หลักการทาพันธกิจอนุศาสกในสถาบันหรือองค์กร
ต่างๆ โดยเฉพาะในโรงเรียน โรงพยาบาล ประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจอนุศาสก ฝึก
ประสบการณ์การเป็นอนุศาสกโดยมีที่ปรึกษาดูแล
และให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.659 การทาพันธกิจกับผู้สูงอายุ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 659 MINISTRY TO THE AGING)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทา
พันธกิจกับผู้สูงอายุบนพื้นฐานของพระคริสตธรรม
คัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และสังคมจิตวิทยา
ผู้สูงอายุ โดยคานึงถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต พร้อมทั้งแสวงหา
แนวทางในการทาพันธกิจกับผู้สูงอายุที่เหมาะสม
กับบริบทไทยและเอเชีย
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 situation of the
elderly to find ways to minister to the
elderly which are appropriate for the
context of Thailand and Asia.
คศ.752 พันธกิจอนุศาสก 3 (3-0-9) หน่วยกิต คงเดิม
(CT 752 CHAPLAINCY)
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท และ
หลักการทาพันธกิจอนุศาสกในสถาบันหรือองค์กร
ต่างๆ โดยเฉพาะในโรงเรียน โรงพยาบาล ประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจอนุศาสก ฝึก
ประสบการณ์การเป็นอนุศาสกโดยมีที่ปรึกษาดูแล
และให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
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.

74
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.753 การจัดการความขัดแย้งและการคืนดี
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 753 CONFLICT MANAGEMENT AND
RECONCILIATION)
ความหมายและความสาคัญของการ
จัดการความขัดแย้งเพื่อให้เกิดการคืนดีตามหลัก
คริสต์ศาสนศาสตร์ เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง
ของบุคคลในด้านต่างๆ แนวทางการสร้างความ
ปรองดองให้เกิดขึน้ ในสังคม อันจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจและอยูร่ ่วมกันในชุมชนได้อย่างมีสันติสุข
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 และ
รูปแบบของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ การพัฒนาชีวิต
ฝ่ายจิตวิญญาณโดยการฝึกปฏิบัตติ ามวินัยชีวิตฝ่าย
จิตวิญญาณในรูปแบบต่าง ๆ ให้เจริญเติบโตตาม
แบบพระเยซูคริสต์
The history, importance and
different models of spirituality: the
development of a spirituality by practicing
different spiritual disciplines in order to
grow into the likeness of Jesus Christ.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.753 การจัดการความขัดแย้งและการคืนดี
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 753 CONFLICT MANAGEMENT AND
RECONCILIATION)
ความหมายและความสาคัญของการ
จัดการความขัดแย้งเพื่อให้เกิดการคืนดีตามหลัก
คริสต์ศาสนศาสตร์ เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง
ของบุคคลในด้านต่างๆ แนวทางการสร้างความ
ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม อันจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจและอยูร่ ่วมกันในชุมชนได้อย่างมีสันติสุข
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
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 754 SPIRITUALITY)
ประวัติความเป็นมา ความสาคัญ และ
รูปแบบของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ การพัฒนาชีวิต
ฝ่ายจิตวิญญาณโดยการฝึกปฏิบัตติ ามวินัยชีวิตฝ่าย
จิตวิญญาณในรูปแบบต่าง ๆ ให้เจริญเติบโตตาม
แบบพระเยซูคริสต์
The history, importance and
different models of spirituality: the
development of a spirituality by practicing
different spiritual disciplines in order to
grow into the likeness of Jesus Christ.

75
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.755 การทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 755 MISSIOLOGY)
ความหมาย ความสาคัญ วิเคราะห์
หลักการ วิธีการ และพัฒนาการ การทาพันธกิจ
ข้ามวัฒนธรรม แนวทางที่เหมาะสมในการทา
พันธกิจข้ามวัฒนธรรมตามหลักพระคัมภีร์และ
บริบทวัฒนธรรมต่างๆ
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)
การขยายและเติบโตของชุมชนเมืองสู่
อาณาบริเวณชานเมือง ผลกระทบและประเด็น
ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม
แนวทางการทาพันธกิจตามหลักคริสต์ศาสนศาสตร์
กับกลุ่มคนหรือคริสตจักรชานเมืองที่คานึงถึงความ
ต้องการหลากหลายของชุมชนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.755 การทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 755 MISSIOLOGY)
ความหมาย ความสาคัญ วิเคราะห์
หลักการ วิธีการ และพัฒนาการ การทาพันธกิจ
ข้ามวัฒนธรรม แนวทางที่เหมาะสมในการทา
พันธกิจข้ามวัฒนธรรมตามหลักพระคัมภีร์และ
บริบทวัฒนธรรมต่างๆ
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
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 756 URBAN MINISTRY)
การขยายและเติบโตของชุมชนเมืองสู่
อาณาบริเวณชานเมือง ผลกระทบและประเด็น
ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม
แนวทางการทาพันธกิจตามหลักคริสต์ศาสนศาสตร์
กับกลุ่มคนหรือคริสตจักรชานเมืองที่คานึงถึงความ
ต้องการหลากหลายของชุมชนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น
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.

76
เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คศ.757 ประเด็นทางพันธกิจ
คศ.757 ประเด็นทางพันธกิจ
แก้ไขคาอธิบาย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต รายวิชาภาษาอังกฤษ
(CT 757 ISSUES IN MINISTRY)
(CT 757 ISSUES IN MINISTRY)
ให้เหมาะสมมากขึ้น
เลือกประเด็นปัญหาเกีย่ วกับพันธกิจ
เลือกประเด็นปัญหาเกีย่ วกับพันธกิจ
คริสตจักร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ คริสตจักร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ นาไปเป็นแนวทางในการทา
และประสบการณ์ นาไปเป็นแนวทางในการทา
พันธกิจต่อไป
พันธกิจต่อไป
Issues in church ministries: the
The analysis, synthesis and
analysis, synthesis and experience of
experience of selected issues in ministry
selected issues in ministry for use in
for use in ministry.
ministry.
คศ.791 หัวข้อคัดสรรทางคริสต์ศาสนศาสตร์
คศ.791 หัวข้อคัดสรรทางคริสต์ศาสนศาสตร์
คงเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 791 SELECTED TOPICS IN CHRISTIAN
(CT 791 SELECTED TOPICS IN CHRISTIAN
THEOLOGY)
THEOLOGY)
เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านคริสต์เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ ตามความสนใจของนักศึกษาและ
ศาสนศาสตร์ ตามความสนใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่ นไป
อาจารย์ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่ นไป
ทุกปี รายวิชานี้มีไว้สาหรับให้นักศึกษาและ
ทุกปี รายวิชานี้มีไว้สาหรับให้นักศึกษาและ
อาจารย์ได้ตดิ ตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่น่าสนใจ อาจารย์ได้ตดิ ตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่น่าสนใจ
ในสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
ในสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
Selected topics in Christian
Selected topics in Christian
theology according to the interest of the
theology according to the interest of the
student and teacher. The topic might
student and teacher. The topic might
change every year. This subject is provided change every year. This subject is provided
so that students and teachers are able to so that students and teachers are able to
study interesting developments in Christian study interesting developments in Christian
theology.
theology.
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คศ.796 สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 796 SEMINAR IN CHRISTIAN THEOLOGY)
ค้นคว้า ศึกษาหรือวิจัยในหัวข้อและ/หรือ
ปัญหาทางคริสต์ศาสนศาสตร์ทสี่ นใจ แล้วนาผลมา
จัดสัมมนาเพื่อนาเสนอผลการศึกษา โดยความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างอาจารย์ผสู้ อนและ
นักศึกษา
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.
3. วิทยานิพนธ์ (THESIS)
นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผน ก แบบ ก 2
ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ดังนี้
คศ.799 วิทยานิพนธ์ 12 (0-0-36) หน่วยกิต
(CT 799 THESIS)
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อ
ค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถนาไปเป็นแนวทางใน
การทาพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดย
ความเห็นชอบและการดูแลอย่างใกล้ชิดของ
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

คศ.796 สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 796 SEMINAR IN CHRISTIAN THEOLOGY)
ค้นคว้า ศึกษาหรือวิจัยในหัวข้อและ/หรือ
ปัญหาทางคริสต์ศาสนศาสตร์ทสี่ นใจ แล้วนาผลมา
จัดสัมมนาเพื่อนาเสนอผลการศึกษา โดยความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างอาจารย์ผสู้ อนและ
นักศึกษา
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.
3. วิทยานิพนธ์ (THESIS)
คงเดิม
นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผน ก แบบ ก 2
ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ดังนี้
คศ.799 วิทยานิพนธ์ 12 (0-0-36) หน่วยกิต คงเดิม
(CT 799 THESIS)
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อ
ค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถนาไปเป็นแนวทางใน
การทาพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดย
ความเห็นชอบและการดูแลอย่างใกล้ชิดของ
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.
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3. โครงสร้างของหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
จานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอด
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสูตร
แผน ข
1. หมวดวิชาบังคับ
ไม่กาหนด
2. หมวดวิชาเลือก
3. หมวดการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอด
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสูตร

โครงสร้างเดิม
90 หน่วยกิต

โครงสร้างใหม่
ไม่น้อยกว่า 90 หน่ายกิต

72
6
12
90

72
ไม่น้อยกว่า 6
12
ไม่น้อยกว่า 90

72
12
6

72
ไม่น้อยกว่า 12
6

90

ไม่น้อยกว่า 90

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี)
อธิการบดี
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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ภาคผนวก ก
ข้อกาหนด มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548
(ตามเอกสารแนบ)
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ภาคผนวก ข
1. หมวดวิชาบังคับ (REQUIRED COURSES) จานวน 72 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL LANGUAGES) จานวน 6 หน่วยกิต
คศ.511 ภาษากรีกเบื้องต้น
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 511 BEGINNING GREEK)
ภาษากรี กพระคัมภีร์ ภาคพันธสั ญญาใหม่เบื้องต้น พยัญชนะ สระ คาศัพท์และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ทักษะในการอ่านและแปลภาษากรีกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
New Testament Greek. The Greek alphabet, fundamental vocabulary and grammar. Skills
in 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 าคพันธสัญญาเดิมเบื้องต้น พยัญชนะ สระ คาศั พท์และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ทักษะในการอ่านและแปลภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
Old Testament Hebrew. The Hebrew alphabet, fundamental vocabulary and grammar.
Skills in reading and translating passages in the Hebrew Scriptures.
1.2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES) จานวน 18 หน่วยกิต
คศ.521 พันธสัญญาเดิม 1
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 521 OLD TESTAMENT I)
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชนชาติอิสราเอล ความเป็นมาของสารบบพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญา
เดิม บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางคริสต์ศาสนศาสตร์ และการตีความ
หนังสือในหมวดเบญจบรรณและหมวดประวัติศาสตร์
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.
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คศ.522 พันธสัญญาเดิม 2
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 522 OLD TESTAMENT II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.521)
(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.
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คศ.721 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 721 OLD TESTAMENT EXEGESIS)
หลั ก การและกระบวนการอรรถวิ เ คราะห์ พ ระคั ม ภี ร์ ห มวดต่ า งๆ ในพั น ธสั ญ ญาเดิ ม ทั ก ษะการ
อรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
The foundation and methods of Old Testament Exegesis. Exegetical skill for interpreting
the Old Testament.
1.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH HISTORY) จานวน 12 หน่วยกิต
คศ.531 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 531 CHURCH HISTORY I)
ความเป็นมาและพัฒนาการของคริสตจักรตั้งแต่สมัยแรกจนถึงศตวรรษที่ 15 การเริ่มต้นการขยายตัว การ
ข่มเหง พระคัมภีร์และหลักข้อเชื่อ ลัทธิเทียมเท็จและคาสอนผิด การแตกแยก และคริสต์ศาสนศาสตร์ของกลุ่ม
ต่างๆ
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
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 532 CHURCH HISTORY II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.531)
(Prerequisite: CT 531)
พัฒ นาการของคริ ส ตจั กรตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบัน การปฏิรู ปศาสนา 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.
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คศ.731 เอกสัมพันธ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 731 ECUMENISM)
ความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิกายและคณะต่างๆ ของ
คริสต์ศาสนา ประวัติและพัฒนาการของสภาคริสตจักรสากล การแสวงหาแนวทางเสริมสร้างเอกภาพระหว่าง
คริสตชนที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
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.
1.4 กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY) จานวน 12 หน่วยกิต
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)
หลั ก คริ ส ต์ ศ าสนศาสตร์ ใ นหั ว ข้ อ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ พระคริ ส ต์ พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ คริ ส ตจั ก ร และ
สิ่งสุดท้าย 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.
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คศ.741 คริสต์จริยศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 741 CHRISTIAN ETHICS)
ความหมาย แหล่งที่มา และพัฒนาการของคริสต์จริยศาสตร์ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางจริยธรรม
ร่วมสมัยโดยใช้หลักคาสอนทางด้านจริยธรรมของคริสต์ศาสนาเป็นรากฐาน
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)
ประวัติความเป็ น มา คาสอนหลั ก และโลกทัศน์ของพุทธศาสนา การเปรียบเทียบหลั กคาสอนบาง
ประการของพุทธศาสนานิกายเถรวาท กับหลักคาสอนบางประการของคริสต์ศาสนา เพื่อแสวงหาแนวทางในการ
ใช้ชีวิตร่วมกับพุทธศาสนิกชนอย่างสันติ 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.
1.5 กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY) จานวน 24 หน่วยกิต
คศ.551 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 551 RESEARCH METHOD FOR MINISTRIES)
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.
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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 ระเด็น 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.
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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 เป้าหมายของการอภิบาลและการให้คาปรึกษาบนพื้นฐานของพระคริสตธรรม
คัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และจิตวิทยาการให้คาปรึกษา วิเคราะห์การอภิ บาล และการให้คาปรึกษาในกรณี
ต่างๆ 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 การประกาศพระกิตติคุณและการทาพันธกิจ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 751 EVANGELISM AND MISSION)
ความหมาย ความเป็นมา ความสาคัญ วิเคราะห์หลักการ วิธีการประกาศพระกิตติคุณและการทา
พัน ธกิจ แนวทางที่เหมาะสมในการประกาศพระกิตติ คุ ณและการทาพันธกิจตามหลั กพระคัมภีร์ และบริ บ ท
วัฒนธรรมท้องถิ่น 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.
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2. หมวดวิชาเลือก (MAJOR ELECTIVE COURSES)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และนักศึกษา
แผน ข ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์ (BIBLICAL LANGUAGES)
คศ.711 ภาษากรีกระดับกลาง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 711 INTERMEDIATE GREEK)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.511)
(Prerequisite: CT 511)
ภาษากรีกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ระดับกลาง คาศัพท์และไวยากรณ์ที่สาคัญ ทักษะในการอ่าน
และแปลภาษากรีกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
Intermediate New Testament Greek. Important vocabulary and grammar. Skills in 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
อ่านและแปลภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
Intermediate Old Testament Hebrew. Important words and grammar. Skills in reading and
translating Old Testament Hebrew.
2.2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES)
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.
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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.
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คศ.726 เพศสภาวะและชนกลุ่มน้อยในพระคัมภีร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 726 GENDER AND MINORITY PERSPECTIVES IN THE BIBLE)
หลั ก ค าสอนของพระคริ ส ตธรรมคั ม ภี ร์ ว่ า ด้ ว ยเพศสภาวะและชนกลุ่ ม น้ อ ย การแสวงหาแนวทาง
เสริมสร้างความเสมอภาคบนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบท
ไทยและเอเชีย
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
The analysis, synthesis and experience of selected issues in biblical studies for use in
ministry.
2.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร (CHURCH HISTORY)
คศ.732 ประเด็นทางประวัติศาสตร์คริสตจักร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 732 ISSUES IN CHURCH HISTORY)
เลื อกประเด็น ปั ญหาเกี่ย วกับประวัติศาสตร์คริส ตจักร วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการทาพันธกิจต่อไป
The analysis, synthesis and experience of selected issues in church history for use in
ministry.
2.4 กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (THEOLOGY)
คศ.744 คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 744 CHRISTIAN THEOLOGY OF RELIGIONS)
คาจากัดความและพัฒนาการของคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา คาสอนของพระคัมภีร์เกี่ยวกับศาสนา
อื่นๆ ทัศนะต่างๆ ของคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา การสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนาที่เหมาะสมกับ
บริบทไทยและเอเชีย
The definition and development of a Christian Theology of religions: The teachings of
Scripture concerning other religions, different approaches to a Christian theology of religions,
develop a Christian theology of religions which is appropriate for the context of Thailand and
Asia.
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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 search 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.
2.5 กลุ่มวิชาพันธกิจ (MINISTRY)
คศ.553 การจัดการดนตรีคริสตจักร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 553 CHURCH MUSIC MANAGEMENT)
ปรัชญา การจัดการ ภาวะผู้นา และทรัพยากร สาหรับการใช้ดนตรีในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่น
Philosophy, management, leadership and resources for using music in the ministry of a
local church.
คศ.554 เพลงนมัสการศึกษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 554 HYMNOLOGY)
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของบทเพลงและทานองเพลงนมัสการ ประเภทของเพลงนมัสการและการ
ใช้เพลงนมัสการ การวิเคราะห์และตีความเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญ และหนังสือเพลงนมัสการที่สาคัญ
The history and development of hymns and hymn tunes, types of hymns and their uses,
analysis and interpretation of hymns and gospel songs, important hymnals.
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คศ.555 พันธกิจกับผู้มีความพิการ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 555 DISABILITY MINISTRY)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทาพันธกิจกับผู้มีความพิการบนพื้นฐาน ของพระคริสตธรรมคัมภีร์
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และจิตวิทยา โดยคานึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของผู้มีความพิการ พร้อมทั้งแสวงหา
แนวทางในการทาพันธกิจกับผู้มีความพิการที่เหมาะสมกับบริบทไทยและเอเชีย
The meaning, importance and principles of disability ministry on the basis of Scripture,
Christian theology and psychology, reflecting on the current situation of people with disabilities
to find ways to minister to people with disabilities which are appropriate for the context of
Thailand and Asia.
คศ.556 การปรับให้เข้ากับบริบท
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 556 CONTEXTUALIZATION)
ความหมาย ความสาคัญ หลักการ และแนวทางในการปรับกระบวนการสื่อสารพระกิตติคุณให้เหมาะสม
กับวัฒนธรรมต่างๆ ในบริบทไทยและเอเชีย
The meaning, importance, principles, and methods of contextualizing and
communicating the gospel message for cultures within the context of Thailand and Asia.
คศ.557 การบุกเบิกและเพิ่มพูนคริสตจักร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 557 CHURCH PLANTING AND CHURCH GROWTH)
ความหมาย ความส าคัญ หลั กการ และแนวทางที่เหมาะสมกับ บริบ ทไทยและเอเชี ยในการบุ ก เบิ ก
คริสตจักรแห่งใหม่ และพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโตขึ้น
The meaning, importance, principles, and methods of church planting and church growth
which are appropriate for the context of Thailand and Asia.
คศ.656 ศาสนพิธีและพิธีศักดิ์สิทธิ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 656 LITURGY AND THE SACRAMENTS)
ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะ และความแตกต่างของพิธีศักดิ์สิทธิ์กับพิธีอื่น ๆ 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.
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คศ.657 พันธกิจอนุชน
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 657 YOUTH MINISTRY)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทาพันธกิจอนุชนบนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลัก
คริสต์ศาสนศาสตร์ และสังคมจิตวิทยาวัยรุ่น 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 บนพื้ นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ 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.659 การทาพันธกิจกับผู้สูงอายุ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 659 MINISTRY TO THE AGING)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทาพันธกิจกับผู้สูงอายุบนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลัก
คริสต์ศาสนศาสตร์ และสังคมจิตวิทยาผู้สูงอายุ โดยคานึงถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต 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 situation of
the elderly to find ways to minister to the elderly which are appropriate for the context of Thailand
and Asia.
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คศ.752 พันธกิจอนุศาสก
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 แนวทางการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม อันจะ
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 spiritual 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 วิเคราะห์ ห ลั กการ วิธีการ และพัฒ นาการ การทาพันธกิจข้ 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.
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คศ.756 การทาพันธกิจในเมือง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(CT 756 URBAN MINISTRY)
การขยายและเติบโตของชุมชนเมืองสู่อาณาบริเวณชานเมือง ผลกระทบและประเด็นปัญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม แนวทางการทาพันธกิจตามหลักคริสต์
ศาสนศาสตร์กับกลุ่มคนหรือคริสตจักรชานเมืองที่คานึงถึงความต้องการหลากหลายของชุมชนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น
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
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 ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ส อน
เนื้ อหาวิช าอาจจะแปรเปลี่ ย นไปทุก ปี รายวิช านี้มีไว้ส าหรั บให้ นั ก ศึ กษาและอาจารย์ ไ ด้ติ ดตามและเรี 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.
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3. วิทยานิพนธ์ (THESIS) จานวน 12 หน่วยกิต
นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ดังนี้
คศ.799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
(CT 799 THESIS)
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถ
นาไปเป็นแนวทางในการทาพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยความเห็นชอบและการดูแลอย่างใกล้ชิด
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
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.
4. การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY) จานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ต้องลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ ดังนี้
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.
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ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผศ.ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ
ลาดับที่

รายการ

หมายเหตุ

ผลงานวิจัย
1

สาธนัญ บุณยเกียรติ และ ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง (2555). ชีวิตและการทา
พันธกิจของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ.
รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
พ.ศ. 2555 จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหาร
การวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์
2555. หน้า 325-337.

90:10

2

สาธนัญ บุณยเกียรติ ชุลีพรรณ ศรีสุนทร ซิน ซึง ยอม เอสเตอร์
เวคแมน มานิตย์ มณีวงค์ นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ ประสิทธิ์
แซ่ตั้ง ศศิธร แซ่ตั้ง และอิฏฐพล ดวงนภา (2555, มกราคมมิถุนายน). ชีวิตและการทาพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย.
วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม, 4 (1). หน้า 23-38.
ผลงานวิชาการ

11.11% ต่อคน

1

Boonyakiat, Satanun (2014). “A Trinitarian Comparative
Theology of Religions: Foundation for Doing Theology
in a Buddhist Context” in What Young Asian
Theologians Are Thinking. Christianity in Southeast Asia
Series, no. 7. Singapore: Trinity Theological College.
p.76-87.

2

สาธนัญ บุณยเกียรติ (2559, กรกฎาคม - ธันวาคม). ปัญหาเรื่อง
ความทุกข์ในหนังสือโยบและความหมายโดยนัยต่อเทววิทยาเรื่อง
ความทุกข์ในบริบทพุทธศาสนาในประเทศไทย. วารสารวิชาการ
วิทยาลัยแสงธรรม, 8 (2). หน้า 10-34.
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ประสบการณ์การสอน
คศ.641 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
คศ.642 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
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2. Dr. Sin Seung Yeom
ลาดับที่

รายการ

หมายเหตุ

ผลงานวิจัย
1

Jattanakorn Kanjanamas และ Sin Seung Yeom (2560). The Role of
Barnabas in the Book of Acts According to the Perspective of the
Author. รายงานการประชุมนาเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์
แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2017 จัดโดย วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถาบันกรุงเทพคริสต์ศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, วิทยาลัยแสงธรรม และ คณะกรรมการศาสนศาสตร์
ศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560. หน้า 41-49.
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2

สาธนัญ บุณยเกียรติ ชุลีพรรณ ศรีสุนทร ซิน ซึง ยอม เอสเตอร์ เวคแมน
มานิตย์ มณีวงค์ นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง ศศิธร แซ่ตั้ง
และอิฏฐพล ดวงนภา (2555, มกราคม-มิถุนายน). ชีวิตและการทาพันธกิจ
ของคริสตจักรท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม 4(1). หน้า 23-38
ผลงานวิชาการ

11.11% ต่อคน

1

โฟลเรียน เฟอร์ก และ ซิน ซึง ยอม (2560, มกราคม – มิถุนายน).
ลักษณะและงานของบุคคลในพระธรรมเอสเธอร์. วารสารวิชาการวิทยาลัย
แสงธรรม. 9(1). หน้า 1-13

ประสบการณ์การสอน
1

CT 631 ASIAN AND THAI CHURCH HISTORY

2

CT 791 SELECTED TOPICS IN CHRISTIAN THEOLOGY

3. Dr. Florian Foerg

50:50
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ลาดับที่

รายการ

หมายเหตุ

ผลงานวิจัย
1

Foerg, Florian. Die Ursprünge der alttestamentlichen
Apokalyptik (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte
45), Leipzig 2013. p. 16-46
ผลงานวิชาการ

100

1

Foerg, Florian “Present or Future Eschatology in Psalm
96 in the Light of Deutero-Isaiah”. Journal of Biblical
Text Research. Vol. 36 (2015). Korea: Korean Bible
Society, p. 269-284.
Foerg, Florian. Review of Apocalypse, Prophecy, and
Pseudepigraphy. On Jewish Apocalyptic Literature,
by John J. Collins. Theologische Literaturzeitung 142,
no. 1 (Jan. 2017): p. 35-36.
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โฟลเรียน เฟอร์ก และ ซิน ซึง ยอม (2560, มกราคม – มิถุนายน).
ลักษณะและงานของบุคคลในพระธรรมเอสเธอร์.
วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม, 9 (1). หน้า 1-13.

50:50

2

3

1
2

ประสบการณ์การสอน
คศ.521 พันธสัญญาเดิม 1
คศ.522 พันธสัญญาเดิม 2
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ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2557
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ภาคผนวก จ
1.1. รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุที่สานักหอสมุดมีให้บริการ
สถิติจานวนทรัพยากรสารสนทศ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนหนังสือ
จานวนวารสาร
วารสาร
หนังสือพิมพ์
โสตทัศนวัสดุ
ปัจจุบัน(เล่ม)
เย็บเล่ม (เล่ม)
ชื่อห้องสมุด
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ
CD, DVD
สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย 197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8
3
1,565
พายัพ
รวม
197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8
3
1,565
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
1.2 รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุดมีให้บริการ
ลาดับ
ที่
ชื่อฐานข้อมูล
ขอบเขตของเนื้อหา
1 Academic Search Complete
ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่า
และครอบคลุม โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100
รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มากกว่า 6,100 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว
ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า
11,200 รายการและสิ่งพิมพ์มากกว่า 11,700 รายการซึ่ง
รวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ
ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค .ศ.
1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร
PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่
สืบค้นได้สาหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย
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ลาดับ
ที่
ชื่อฐานข้อมูล
ขอบเขตของเนื้อหา
2 Education Research Complete เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสาหรับงานวิจัยด้าน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุก
ระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
ความชานาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษา
แบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education
Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของ
วารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า
1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะ
เรื่องมากกว่า 500 รายการ
3

4

5
6
7

ScienceDirect

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก
วารสารของสานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย
วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสาตร์
การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน โดยสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา Health
Science
Matichonelibrary
ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์วิจารณ์รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลสาคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท
จากหนังสือพิมพ์ จากหนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์
กว่า 20 ชื่อเรื่อง
Questia
ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูล
หลากหลายในสหสาขาวิชา เช่น ศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล
Everynote.com
ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ที่เสนอข้อมูลในรูปของ
Port สาหรับนักดนตรี วง Orchestra
Thai Farmers Research Center เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งใน
ภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค
เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนั้น
นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ

109
ลาดับ
ที่
ชื่อฐานข้อมูล
8 ThaiLIS Digital Collection

9

Journal Link

10

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

ขอบเขตของเนื้อหา
TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection ให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
ทั่วประเทศ
เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสาร
ภาษาต่างประเทศ อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว
ฐานข้อมูลสาหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง
กรม รวมถึงประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ
และการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เป็นต้น
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบและการเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ศาสนาจารย์ ดร. กมล อารยประทีป
รายนามผู้เข้าประชุม
1. ดร.ชัยยัณ

อุโฆษกุล

ประธานกรรมการ

2. ศาสนาจารย์ ดร.อภิชาติ

พูลศักดิ์วรสาร

กรรมการ

3. ดร.สกุณี

เกรียงชัยพร

กรรมการ

4. ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ
รายนามผู้ลาประชุม
1. ศาสนาจารย์ ดร.โฟลเรียน

เฟอร์ก

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 09:30 น.
เปิดการประชุมโดยการอธิษฐาน โดย ดร.ชัยยัณ อุโมษกุล
วารtที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 ประธานกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุม
1.2 ศาสนาจารย์ ดร.โฟลเรียน เฟอร์ก ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ อนึ่ง ท่านได้
พิจารณาหลักสูตรฯ แล้ว และเห็นชอบโดยไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไข
วารtที่ 2 เรื่องพิจารณา
1.1 ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขหลักสูตรดังนี้
1. หน้า 3 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ข้อ (5) เพิ่ม “ในประเทศไทย
หรือต่างประเทศ”
เหตุผล เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในประเทศอื่นๆ ได้
2. หน้า 7 ข้อ 1.1 ปรัชญา ความสาคัญ บรรทัดที่ 5 เพิ่ม “ผู้นาและ”
เหตุผล เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สาเร็จการศึกษาจะเป็นทั้งผู้นาและผู้รับใช้ตามแบบอย่างของพระ
เยซูคริสต์
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3. หน้า 10 ข้อ 2.1.2 ใส่เครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความ “นอกวัน-เวลาราชการ” โดยระบุว่า
“โดยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจาเป็น”
เหตุผล เพื่อเปิดโอกาสในการจัดการเรียนการสอนตามความจาเป็น
4. หน้า 28 ข้อ 5.2.2 หน้า 32 ข้อ 5.1 และ หน้า 37 ข้อ 5.1 ตัดคาว่า “และ”หน้าคาว่า “สถิติ”
และ เพิ่มคาว่า “และเอกสาร” หลังคาว่า “สถิติ”
เหตุผล เพื่อให้ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ
มติ ที่ 1/2559
“เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) ตามที่ได้แก้ไข”
ปิดการประชุมด้วยการอธิษฐาน โดย ศาสนาจารย์ ดร. อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
ปิดประชุมเวลา 14:30 น.
ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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สัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
Dr.Florian Forg
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สัญญาจ้าง Mr.Sin Seung Yeom
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