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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร ์

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร: 25550531102981 
ภาษาไทย:   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ:  BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHRISTIAN THEOLOGY 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (คริสต์ศาสนศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Christian Theology) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (Christian Theology) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 ไม่มี 
 มี โปรดระบุ  

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

130 หน่วยกิต  
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชากร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 อ่ืนๆ  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

   - ชื่อสถาบัน  
   - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน  

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
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   - ชื่อสถาบัน             ประเทศ  
   - รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)  
 อ่ืนๆ (ระบุ)  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

       เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

       สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559 

       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ  

       ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ   ในคราวประชุมสมัยสามัญ 

       ครั้งที ่2/2560  เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม  พ .ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) ศิษยาภิบาลหรือผู้อภิบาลประจ าคริสตจักร 
(2) อนุศาสกประจ าโรงเรียนหรือโรงพยาบาล 
(3) เจ้าหน้าที่องค์กรคริสเตียนหรือองค์กรอ่ืนๆ 
(4) อาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลักธรรม การอภิบาล และการรับใช้ประชาชนในคริสตจักร 

หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน และสังคม ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 
/Passport ID 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จ 

การศึกษา 

ปีที ่
ส าเร็จ
พ.ศ. 

1.  นางชนันภรณ ์
ใจเสารด์ ี

457990000xxxx อาจารย ์ Ph.D. Practical 
Theology      
(Christian 
Education) 

Princeton 
Theological 
Seminary, USA 

2556 

M.A. 
 

Theological 
Studies 

Princeton 
Theological 
Seminary, USA 

2551 

ศน.ม. ศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2548 

M.A. 
 

Christian 
Education 
 

Union 
Theological 
Seminary and 
Presbyterian 
School of 
Christian 
Education, USA 

2544 
 

ศศ.บ. 
 

ปรัชญาและ
ศาสนา 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2539 

2. นายมานิตย ์
มณีวงค ์

354010055xxxx อาจารย ์ ศน.ม. ศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2531 

ศศ.บ. ปรัชญาและ 
ศาสนา 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2526 
 

3. นางดวงสุดา 
ศรีบัวอ้าย 

355990004xxxx อาจารย ์ ศน.ม. ศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2537 

ศศ.บ. ปรัชญาและ 
ศาสนา 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2534 

4. นายชัยพร 
ปัญญา 

35090052xxxx อาจารย ์ ศน.ม. ศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2545 

ศศ.บ. 
 

ปรัชญาและ
ศาสนา 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2539 

5. นายสันตภิาพ 
วิริโยทัย 

150990040xxxx อาจารย ์ M.Mus Church 
Music 

Bob Jones 
University, USA 

2557 

ดศ.บ. การแสดง
ดนตร ี

มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เน้นความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เทียบเคียงหรือมีความทันสมัยเท่ากับนานาประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน
อ่อนแอ ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองในท้องถิ่น อีกทั้งส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้เน้นบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยม มีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนสูงขึ้น แต่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันน้อยลง สถานการณ์เช่นนี้น าไปสู่
ปัญหาต่างๆ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่น ความยากจน หนี้สิน และอาชญากรรม เป็นต้น 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้สังคมและวัฒนธรรมไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการด ารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก อาทิเช่น 
โครงสร้างของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ผู้คนมีความหลากหลายทางด้านความ
คิดเห็นและความเชื่อศรัทธามากข้ึน แต่เนื่องจากการพัฒนาคนในสังคมไทยยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนทั้งในด้านสังคมและศาสนา ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา 
เช่น การขาดคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เคารพความคิดเห็นต่างความเชื่อ ศาสนา และนิกาย ความรุนแรงใน
ครอบครัวและการหย่าร้าง เป็นต้น 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ เน้นการพัฒนาคน การจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรที่เน้นคุณค่าของคนจากภายใน และสร้างฐานความรู้ความเข้าใจน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนหลักธรรม อภิบาล และรับใช้ประชาชนในคริสตจักร หน่วยงาน
และองค์กรคริสเตียน ชุมชน และสังคม  ในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในความส าคัญของการ
พัฒนาทางจิตวิญญาณ คุณธรรมและจริยธรรม จะเป็นการท าให้ประเทศก้าวไปได้อย่างมั่นคงพร้อมการพัฒนาคน 
เศรษฐกิจและสังคม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม

วิจัยแสวงหาความรู้ใหม่บริการรับใช้สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยยึดมั่นในหลักคริสต์ศาสนาและ 
“สัจจะ-บริการ”  รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวคือ มี
ประสบการณ์ของความเป็นนานาชาติ โดยเรียนรู้จากความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
และได้รับการพัฒนาสู่พลเมืองโลก กล่าวคือ ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีสมรรถนะความเป็นสากล ทั้งทาง
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วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข โดยมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ดังนี้ คุณธรรมน าใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของสาขาวิชา 
คริสต์ศาสนศาสตร์ และมีบางรายวิชาที่มีการบริหารจัดการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    จัดการเรียนการสอนโดยส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาความส าคัญ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งเก่ียวกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักความเชื่อคริสเตียน หลักการท าพันธกิจ และสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้กับศาสตร์อ่ืนๆ และบริบททางสังคมไทยเอเชียอาคเนย์ และความเป็นนานาชาติได้อย่าง
เหมาะสม  ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ และมีทักษะความสามารถใน
การท าพันธกิจ    อีกทั้งเป็นผู้น าและผู้รับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในการสอนหลักธรรม อภิบาล และ
รับใช้ประชาชนในคริสตจักร หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน ชุมชน และสังคม 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพี สาขาวิชา 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.  มีความรอบรู้ในคริสต์ศาสนศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ได้อย่าง

เหมาะสมในการท าพันธกิจ  
2.  มีคุณธรรมจริยธรรม วุฒิภาวะทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ และทักษะความสามารถในการท า

พันธกิจ อีกท้ังเป็นผู้รับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์  
3.  สามารถสอนหลักธรรม อภิบาล และรับใช้ประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม ทั้งในคริสตจักร 

หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน ชุมชน และสังคม  บนพ้ืนฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์  
ประวัติศาสตร์คริสตจักร หลักความเชื่อคริสเตียน  หลักการท าพันธกิจ  โดยค านึงถึงบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม 

4.  สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการ
พัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มาตรฐาน
หลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

3. รายงานคณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรเมื่อจัดท า มคอ.7 และ/หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

5. มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. รายละเอียดคณาจารย์ที่สอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

2. รายงานผลการทวนสอบ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

3. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน     
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงานใน มคอ.7    
ปีที่แล้ว 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

การเรียนการ
สอน 

1. จัดหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

2. จัดหาหนังสือและวารสารที่เก่ียวกับ
สาขาวชิาคริสต์ศาสนศาสตร์ทุกปี
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึง
องค์ความรู้ของสาขาวิชา 

3. ทบทวนเนื้อหาของรายวิชา วิธีการ
สอน และการประเมินผลเพื่อน ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. รายละเอียดคณาจารย์ที่สอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

2. รายชื่อหนังสือและวารสารในห้องสมุดด้าน 
คริสต์ศาสนศาสตร ์

3. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4. รายงานผลการทวนสอบ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

5. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 
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แผนการ
พัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

การพัฒนา
นักศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร 

 

1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมด 

2. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมด 

3. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในข้อ 1) และ 2) เฉลี่ยร้อยละ 80 ของนักศึกษา
ทั้งหมด 

4. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

5. มีนักศึกษาที่จบหลักสูตรตามระยะเวลาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6. มีนักศึกษาที่จบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่
ได้รับการประเมนิว่ามีพฒันาการด้านทักษะ 
ในการท าพนัธกิจ หรือวุฒิภาวะทางดา้นจิตใจ 
จิตวิญญาณ 

ผลงานทาง
วิชาการ/การ
วิจัย 

ส่งเสริมและสนับสนนุอาจารย์ให้
ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ/
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
คริสต์ศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  

1. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไมน่้อยกว่า 
1 ผลงานในแต่ละปีการศึกษา 

การพัฒนา
บุคลากรและ
การบริการ
วิชาการสู่
สังคม 

ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากร
เข้าอบรม สัมมนา และเสนอผลงานทาง
วิชาการอย่างสม่ าเสมอทัง้ในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ และให้บรกิาร
วิชาการสูชุ่มชนในประเด็นตา่งๆ ทางดา้น
คริสต์ศาสนศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ 

1. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) 
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมน่้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ 

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค  
โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 

ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิมชั่วโมงให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

 มีภาคฤดูร้อน   จ านวน   ภาค  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห ์
ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม – ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษา 2 มกราคม – พฤษภาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม 5 

  
 2.1.2 วัน-เวลา 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ  โดยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 

 เทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
1. รับบัพติศมามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร 
2. มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน 
3. ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) 
 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร 

 
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 คัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
 คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคต่างๆ 
 อ่ืนๆ  คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

(1) ขาดทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
(2) ขาดแคลนทุนการศึกษา 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
(2) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยรณรงค์ทุนการศึกษาจากเครือข่ายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 25 25 25 25 25 

ช้ันปีท่ี 2  24 24 24 24 

ช้ันปีท่ี 3   24 24 24 

ช้ันปีท่ี 4    24 24 

รวม 25 49 73 97 97 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    24 24 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเล่าเรียน 1,550,000 3,100,000 4,650,000 6,200,000 6,200,000 
ค่าบ ารุงการศึกษา 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 

ค่าธรรมเนียม 62,500 125,000 187,500 250,000 250,000 
ค่าเบ็ดเตลด็ 106,250 212,500 318,750 425,000 425,000 

รวมรายรับ 2,078,750 4,157,500 6,236,250 9,258,000 9,258,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวด ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ค่าเงินเดือน 1,807,920 1,880,237 1,955,447 2,033,665 2,115,011 
2. ค่าเงินประจ าต าแหน่ง 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 

3. ค่าตอบแทน 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 

4. ค่างานบริหารทั่วไป 166,000 169,320 172,706 176,160 179,683 

5. ค่าวัสดุส านักงานและค่าบ ารุงรกัษา 8,250 8,415 8,583 8,754 8,930 

6. ค่าสวัสดิการ (ภายใน/ภายนอก) 450,000 459,000 468,180 477,543 487,093 

7. ค่าวิชาการงบสัมมนา  
   (ภายใน/ภายนอก) 

18,000 18,360 18,727 19,100 19,483 

8. ค่าการบริการนักศึกษา  
   (งบฯ กิจกรรม) 

30,575 31,186 31,810 32,446 33,095 

รวม  2,691,945 2,777,718 2,866,653 2,958,868 3,054,495 

ผลต่างของรายรับและรายจ่าย -613,195 1,379,782 3,369,597 6,299,132 6,203,505 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก(E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 

มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
พุทธศักราช 2557” (เอกสาร ภาคผนวก ก) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1หลักสูตร  
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 

3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    จ านวน  30 หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    จ านวน   9 หน่วยกิต 
  1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน  9 หน่วยกิต 
  1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  จ านวน  12 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
 2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3  รายวิชา  
 

ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรแบ่งกลุ่มวิชาตามด้วยตัวเลข 3 หลักดังนี้ 
ตัวอักษรมีความหมายดังนี้ 

คศ. หมายถึง  คริสต์ศาสนศาสตร์ 
CT หมายถึง  Christian Theology 
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ตัวเลข  สามหลักมีความหมายดังนี้ 
หลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่เรียน 
หลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา 

2 กลุ่มวิชาพระคัมภีร์ 
3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร 
4 กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ 
5 กลุ่มวิชาพันธกิจ 
6 กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี 
7 กลุ่มวิชาประสบการณ์สนาม 
9 กลุ่มวิชาหัวข้อคัดสรรและการศึกษาเอกเทศ 

หลักหน่วย หมายถึง  ล าดับวิชา 
วิชาบังคับก่อนหมายความว่า นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน โดยได้อักษรระดับ

คะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร P, CE, CS, CT และ CP 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์   จ านวน 9 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 

ศท.111 สัจจะและบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 
ศท.113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM)  
ศท.114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 

1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

จ านวน 9 หน่วยกิต 

ศท.141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMETICS FOR DAILY LIFE) 
ศท.142 เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 142 HEALTH MYTHS) 
ศท.143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 
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1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น

รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 

1) รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 

ศท.127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127 THAI LEARNING) 

2) รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 

ศท.130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน  0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 

เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัด
ระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา 
ศท.130 โดยไม่นับหน่วยกิต 

ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(วิชาบังคบัก่อน : สอบได้วิชา ศท.130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท.130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

ศท.431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท.130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00    

โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้   

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 85 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาใน 6 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ จ านวน 85 หน่วยกิต 

2.1.1  กลุ่มวิชาพระคัมภีร์  จ านวน 19 หน่วยกิต 
คศ.121 พันธสัญญาเดิม 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 121 OLD TESTAMENT I) 
คศ.122 พันธสัญญาเดิม 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 122 OLD TESTAMENT II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.121) 
คศ.123 พันธสัญญาใหม่ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 123 NEW TESTAMENT I) 
คศ.124 พันธสัญญาใหม่ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 124 NEW TESTAMENT II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.123) 
คศ.221 หลักการตีความพระคัมภีร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 221 BIBLICAL HERMENEUTICS) 
คศ.321 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่  2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 321 SELECTED NEW TESTAMENT BOOKS) 
คศ.322 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 322 SELECTED OLD TESTAMENT BOOKS) 

2.1.2 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร  จ านวน 10 หน่วยกิต 
คศ.231 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 231 CHURCH HISTORY I) 
คศ.232 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 232 CHURCH HISTORY II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.231) 
คศ.431 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 431 ASIAN AND THAI CHURCH HISTORY) 
คศ.432 เอกสัมพันธ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 432 ECUMENISM) 
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2.1.3  กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์  จ านวน 11 หน่วยกิต 
คศ.341 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 341 CHRISTIAN THEOLOGY I) 
คศ.342 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 342 CHRISTIAN THEOLOGY II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.341) 
คศ.441 คริสต์จริยศาสตร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 441 CHRISTIAN ETHICS) 
คศ.443 ศาสนาหลักของโลก 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 443 WORLD RELIGIONS) 

2.1.4 กลุ่มวิชาพันธกิจ  จ านวน 32 หน่วยกิต 
คศ.151 การทรงเรียกและพันธกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 151 VOCATION AND MINISTRY) 
คศ.251 คริสเตียนศึกษา 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 251 CHRISTIAN EDUCATION I) 
คศ.252 คริสเตียนศึกษา 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 252 CHRISTIAN EDUCATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.251) 
คศ.254  ศาสนพิธีและการนมัสการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 254  LITURGY AND WORSHIP) 
คศ.256  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 256  RESEARCH METHOD FOR MINISTRIES) 
คศ.351 การอภิบาลและการให้ค าปรึกษา 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 351 PASTORAL CARE AND COUNSELING I) 
คศ.352 การอภิบาลและการให้ค าปรึกษา 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 352 PASTORAL CARE AND COUNSELING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.351) 
คศ.353 การเทศนา 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 353 HOMILETICS I) 
คศ.354 การเทศนา 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 354 HOMILETICS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.353) 
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คศ.355 การใช้เพลงนมัสการในการนมัสการและศาสนพิธี 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 355 USE OF CHRISTIAN SONGS IN WORSHIP AND LITURGY) 
คศ.356 การบริหารคริสตจักร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 356 CHURCH MANAGEMENT) 
คศ.451 การประกาศพระกิตติคุณและการท าพันธกิจข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 451 EVANGELISM AND MISSIOLOGY) 
 

2.1.5 กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี  จ านวน 3 หน่วยกิต 
คศ.162 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 1 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 162 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS I) 
คศ.263 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 2 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 263 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.162) 
คศ.264 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 3 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 264 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.263) 
 

2.1.6 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม จ านวน 10 หน่วยกิต 
คศ.171 ประสบการณ์ภาคสนาม 1 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(CT 171 FIELD EXPERIENCES I) 
คศ.172 ประสบการณ์ภาคสนาม 2 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(CT 172 FIELD EXPERIENCES II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.171) 
คศ.271 ประสบการณ์ภาคสนาม 3 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(CT 271 FIELD EXPERIENCES III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.172) 
คศ.272 ประสบการณ์ภาคสนาม 4 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(CT 272 FIELD EXPERIENCES IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.271) 
คศ.371 ประสบการณ์ภาคสนาม 5 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(CT371 FIELD EXPERIENCES V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.272) 
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คศ.372 ประสบการณ์ภาคสนาม 6 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(CT 372 FIELD EXPERIENCES VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.371) 
คศ.471 ประสบการณ์ภาคสนาม 7 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(CT 471 FIELD EXPERIENCES VII) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.372) 
คศ.494 คริสตจักรและชุมชน 3 (0-9-5) หน่วยกิต 
(CT 494 CHURCH AND COMMUNITY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.471) 

 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
คศ.357 พันธกิจอนุชน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 357 YOUTH MINISTRY) 
คศ.358 พันธกิจครอบครัว 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 358 FAMILY MINISTRY) 
คศ.359 พันธกิจกับผู้มีความพิการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 359 DISABILITY MINISTRY) 
คศ.361 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 4 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 361 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.264) 
คศ.362 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 5 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 362 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.361) 
คศ.445 คริสต์ศาสนศาสตร์กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 445 THEOLOGY AND SUFFICIENCY ECONOMY) 
คศ.453 ภาวะผู้น าคริสเตียน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 453 CHRISTIAN LEADERSHIP) 
คศ.454 การบุกเบิกและเพ่ิมพูนคริสตจักร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 454 CHURCH PLANTING AND CHURCH GROWTH) 
คศ.455 พันธกิจอนุศาสก 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 455 CHAPLAINCY) 
คศ.456 การท าพันธกิจในเมือง 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT456 URBAN MINISTRY) 
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คศ.457 การจัดการดนตรีคริสตจักร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 457 CHURCH MUSIC MANAGEMENT) 
คศ.458 เพลงนมัสการศึกษา 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 458 HYMNOLOGY) 
คศ.461 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 6 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 461 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.362) 
คศ.491 การศึกษาเอกเทศทางคริสต์ศาสนศาสตร์ 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CT 491 INDEPENDENT STUDY IN CHRISTIAN THEOLOGY) 
คศ.492 สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 492 SEMINAR IN CHRISTIAN THEOLOGY) 
คศ.493 หัวข้อคัดสรรทางคริสต์ศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 493 SELECTED TOPIC IN CHRISTIAN THEOLOGY) 
คศ.495  หัวข้อพิเศษทางคริสต์ศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 495 SPECIAL TOPIC IN CHRISTIAN THEOLOGY) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพที่เห็น

ว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 



22 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
1 ศท.111 สัจจะบริการ 3 (3-0-6) ศท.127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้ 3 (3-0-6) 

 ศท.130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

0 (3-0-6) ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

3 (3-0-6) 

 ศท.141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) ศท.142 เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) 

 คศ.121 พันธสัญญาเดิม 1 3 (3-0-6) คศ.122 พันธสัญญาเดิม 2 3 (3-0-6) 

 คศ.123 พันธสัญญาใหม่ 1 3 (3-0-6) คศ.124 พันธสัญญาใหม่ 2 3 (3-0-6) 

 คศ.151 การทรงเรียกและพันธกิจ 3 (3-0-6) คศ.162 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 1 1 (0-2-1) 

 คศ.171 ประสบการณ์ภาคสนาม 1 1 (0-3-2) คศ.172 ประสบการณ์ภาคสนาม 2 1 (0-3-2) 

  รวม 16  รวม 17 
2 ศท.113 วิถีสร้างปัญญา 3 (2-2-5) ศท.114 พลเมืองธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6) 
 ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม 

3 (3-0-6) คศ.232 ประวัติศาสตร์ครสิตจักร 2 2 (2-0-4) 

 ศท.143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 (3-0-6) คศ.252 คริสเตียนศึกษา 2 2 (2-0-4) 

 คศ.221 หลักการตีความพระคัมภีร ์ 3 (3-0-6) คศ.254 ศาสนพิธีและการนมสัการ 3 (3-0-6) 

 คศ.231 ประวัติศาสตร์ครสิตจักร 1 2 (2-0-4) คศ.256 ระเบียบวิธีวิจยัเพื่อพันธกิจ 3 (3-0-6) 
 คศ.251 คริสเตียนศึกษา 1 3 (3-0-6) คศ.264 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 3 1 (0-2-1) 

 คศ.263 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 2 1 (0-2-1) คศ.272 ประสบการณ์ภาคสนาม 4 1 (0-3-2) 

 คศ.271 ประสบการณ์ภาคสนาม 3 1 (0-3-2) คศ.322 เลือกศึกษาพระคัมภรี ์
ในพันธสัญญาเดิม 

2 (2-0-4) 

  รวม 19  รวม 17 
3 คศ.341 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1 3 (3-0-6) คศ.342 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
 คศ.351 การอภิบาลและการให้ค าปรึกษา 

1 
3 (3-0-6) คศ.352 การอภิบาลและการให้ค าปรึกษา 

2 
2 (2-0-4) 

 คศ.353 การเทศนา 1 3 (3-0-6) คศ.354 การเทศนา 2 2 (2-0-4) 

 คศ.321 เลือกศึกษาพระคัมภรี ์
ในพันธสัญญาใหม ่

2 (2-0-4) คศ.356 การบริหารครสิตจักร 3 (3-0-6) 

 คศ.355 การใช้เพลงนมัสการในการ
นมัสการและศาสนพิธ ี

2 (2-0-4) คศ.372 ประสบการณ์ภาคสนาม 6 1 (0-3-2) 

 คศ.371 ประสบการณ์ภาคสนาม 5 1 (0-3-2) ศท.431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 (3-0-6) 

  วิชาเอกเลือก 1 3 (x-x-x)  วิชาเอกเลือก 2 3 (x-x-x) 

  รวม 17  รวม 17 
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ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
4 คศ.431 ประวัติศาสตร์ครสิตจักรในเอเชีย

และประเทศไทย 
3 (3-0-6) คศ.432 เอกสัมพันธ ์ 3 (3-0-6) 

 คศ.441 คริสต์จริยศาสตร ์ 3 (3-0-6) คศ.494 คริสตจักรและชุมชน 3 (0-9-5) 

 คศ.443 ศาสนาหลักของโลก 2 (2-0-4)  วิชาเลือกเสร ี2 3 (x-x-x) 

 คศ.451 การประกาศพระกติติคณุและ
การท าพันธกิจข้ามวัฒนธรรม 

3 (3-0-6)    

 คศ.471 ประสบการณ์ภาคสนาม 7 1 (0-3-2)    
  วิชาเอกเลือก 3 3 (x-x-x)    
  วิชาเลือกเสร ี1 3 (x-x-x)    

  รวม 18  รวม 9 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 
/Passport ID 

ต าแหน่ง
ทางวิชา 
การ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จ 
การศึกษา 

ปีที ่
ส าเร็จ
พ.ศ. 

1. 
 

นางชนันภรณ ์
ใจเสารด์ ี* 

457990000xxxx อาจารย ์ Ph.D. Practical 
Theology      
(Christian 
Education) 

Princeton 
Theological 
Seminary, USA 

2556 

M.A. 
 

Theological 
Studies 

Princeton 
Theological 
Seminary, USA 

2551 

ศน.ม. ศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2548 
M.A. 
 

Christian 
Education 
 

Union 
Theological 
Seminary and 
Presbyterian 
School of 
Christian 
Education, USA 

2544 
 

ศศ.บ. 
 

ปรัชญาและ
ศาสนา 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2539 

2. นายมานิตย ์
มณีวงค์ * 

354010055xxxx อาจารย ์ ศน.ม. ศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2531 
ศศ.บ. ปรัชญาและ 

ศาสนา 
มหาวิทยาลยัพายัพ 2526 

 
3. นางดวงสุดา 

ศรีบัวอ้าย * 
355990004xxxx อาจารย ์ ศน.ม. ศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2537 

ศศ.บ. ปรัชญาและ 
ศาสนา 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2534 

4. นายชัยพร 
ปัญญา * 

35090052xxxx อาจารย ์ ศน.ม. ศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2545 

ศศ.บ. 
 

ปรัชญาและ
ศาสนา 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2539 

5. นายสันตภิาพ 
วิริโยทัย * 

150990040xxxx อาจารย ์ M.Mus Church 
Music 

Bob Jones 
University, USA 

2557 

ดศ.บ. การแสดง
ดนตร ี

มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2552 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
(เอกสาร ภาคผนวก ค) 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 
/Passport ID 

ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

สาขาวิชา 
สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 
ศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ
พ.ศ. 

1.  นางสุภัทรา 
อินต๊ะเทพ 

350020016xxxx อาจารย ์ ศน.ม. ศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2552 
คบ. การศึกษา มหาวิทยาลยั 

ราชภัฎเชียงใหม ่
2544 

2.  นายพิเชฐ 
จันทรรัตน ์

351990002xxxx อาจารย ์ M.Div. Theology Trinity 
Theological 
College, 
Singapore 

2554 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัพายัพ 2545 

 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ า 
(เอกสารภาคผนวก ง) 
 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ไม่มี) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามส าหรับนักศึกษาทุกคนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

คศ.171  ประสบการณ์ภาคสนาม 1 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
คศ.172  ประสบการณ์ภาคสนาม 2 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
คศ.271  ประสบการณ์ภาคสนาม 3 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
คศ.272  ประสบการณ์ภาคสนาม 4 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
คศ.371  ประสบการณ์ภาคสนาม 5 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
คศ.372  ประสบการณ์ภาคสนาม 6 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
คศ.471  ประสบการณ์ภาคสนาม 7 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
คศ.494  คริสตจักรและชุมชน  3 (0-9-5) หน่วยกิต 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

4.1.1.1 มีแนวคิดและตระหนักในการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
4.1.1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
4.1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

4.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
4.1.2.1 สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์โดยตระหนักถึงวัฒนธรรมที่

แตกต่างและหลากหลาย 
4.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

4.1.3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วน าข้อมูล
มาใช้ 

4.1.3.2 มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามที่ได้รับการฝึกฝน  
4.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ 

รับผิดชอบ 
4.1.4.1 เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้ง

งานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
4.1.4.2 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม ในบริบทหรือ

สถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้  

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1.5.1 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ

ของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
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4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1ของชั้นปีที่ 4 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ไม่มี) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
1.1 มีทักษะและมีความรอบรู้ในการสอนหลักธรรม 

อภิบาล และรับใช้ประชาชนในครสิตจักร หน่วยงาน
และองค์กรคริสเตียน ชุมชน และสังคม  บนพ้ืนฐาน
ของพระคริสตธรรมคัมภีร์  ประวตัิศาสตร์คริสตจักร 
หลักความเชื่อคริสเตียน  หลักการท าพันธกิจ  โดย
ค านึงถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

- กิจกรรมเสริมหลักสตูร เช่น การสอบความรู้พระคัมภรี์  
การศึกษาด้วยตนเองในห้องสมุด  สัมมนาศึกษาข้อเชื่อ  การ
บริการวิชาการแกส่ังคม เป็นต้น 

- กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น คณะนักร้อง  ค่ายอาสาพัฒนา    
รีทรีต (Retreat) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ประสบการณ์
ภาคสนามระหว่างปิดภาคฤดูร้อน เป็นต้น 

1.2 มีวุฒิภาวะทางด้านจติใจ จิตวิญญาณ - กิจกรรมการพัฒนาวินัยฝ่ายจิตวญิญาณ 
- กิจกรรมการนมัสการพระเจ้าร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
1.1 มีแนวคิดและตระหนักในการปฏิบัติตนอยา่ง

มีคุณธรรมและจริยธรรม 
1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม

และจริยธรรม  
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 
1.4 สามารถเสนอแนวทางและ/หรือจัดการ

ปัญหาทางด้านคณุธรรมและจรยิธรรมบน
พื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีรแ์ละหลัก 

 คริสต์จริยธรรม 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - based 

Learning     
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
2. ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎ ี
2.2 เข้าใจท่ีมาและพัฒนาการขององค์ความรู ้
2.3 สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ โดยตระหนักถึงวัฒนธรรมที่
แตกต่างและหลากหลาย 

 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - based 

Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
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3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ 

ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วน า
ข้อมูลมาใช้ 

3.2  สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อน      
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรคโ์ดยใช้ความรู้
ทางภาคทฤษฎีที่ได้เรียนมา 

3.3  สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบท
ทางวิชาการ 

3.4  มีทักษะภาคปฏิบัตติามที่ได้รบัการฝึกฝน 
 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - based 

Learning     
8.  การจดักิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน 

วิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

 4.1   เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และมี
ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายทั้ง
งานรายบุคคลหรืองานกลุม่ 

4.2 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อืน่ท้ังใน
ฐานะผู้น าและสมาชิกกลุม่ ในบริบทหรือ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4.3   วางตัวและแสดงความคดิเหน็ได้เหมาะสม
กับบทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบ 

4.4   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - based 

Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 

5.1  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ ท้ังการ
พูดและการเขียน รูจ้ักเลือกและใช้รูปแบบ
ของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรบัปัญหา
และกลุม่ผู้ฟังที่ต่างกัน 

5.2 สามารถระบุเทคนิคทางสถติหิรือคณติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง และใช้อย่างสร้างสรรค์ในการ
แปลความหมายและเสนอแนวทางแก้ไข 

5.3  ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมลู แปลความหมาย 
และสื่อสารข้อมลูและแนวความคดิ 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - based 

Learning     
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา  
(Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง - ไม่เน้น 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                       

 ศท. 111 สัจจะและบริการ    - -  - -   - - - -    - - - -  

 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา -  - -  - -        - - - -  - -  

 ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สันติภาพ 

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

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี 

                      

 ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน -  - -  - - - - - -   - - - -    -  

 ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ -  - -    -  -  - - - - - - - - - -  

 ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 

-  - -  - -   - - -    - - -  - -  
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รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                       

 ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ -   -  - -   -   -  -     -   

 ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

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

 ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

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

 ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน -  -   - -   - -   -   -  - -   
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและเข้าใจวัฒนธรรมสากล 
2.1 การเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2.2 เข้าใจวัฒนธรรมสากล 

3. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 
3.1  สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
3.2  การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
3.3 มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีทักษะการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งความรู้ 
4.2 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
5.1 สามารถมองภาพรวมได้ 
5.2 จ าแนกข้อมูลได้ 
5.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
5.4 สามารถวิเคราะห์ได้ 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
6.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของ “สัจจะและบริการ” 
6.2 มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
6.3 แสดงออกซ่ึงการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
6.4 การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต 
7.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติได้ 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1    มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
8.2  มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์  

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง - ไม่เน้น 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาพระคัมภีร ์
(จ านวน 19 หน่วยกิต) 

                  

คศ.121 พันธสัญญาเดิม 1   - -   -    -   - -  - - 

คศ.122 พันธสัญญาเดิม 2   - -   -    -   - -  - - 

คศ.123 พันธสัญญาใหม ่1   - -   -    -   - -  - - 

คศ.124 พันธสัญญาใหม ่2   - -   -    -   - -  - - 

คศ.221 หลักการตีความ 
พระคัมภีร์ 

       -      -   -  

คศ.321 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ 
ในพันธสัญญาใหม ่

     -  -    -   -  -  

คศ.322 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ 
ในพันธสัญญาเดิม 

     -  -    -   -  -  

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร 
(จ านวน 10 หน่วยกิต) 

                  

คศ.231 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1    -       -   - -  - - 

คศ.232 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2    -       -   - -  - - 

คศ.431 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 
ในเอเชียและประเทศไทย 

   -       -   - -  -  

คศ.432 เอกสัมพันธ ์    -       -   -   - - 

กลุม่วิชาคริสต์ศาสนศาสตร ์
(จ านวน 11 หน่วยกิต) 

                  

คศ.341 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1        -   - -   -  - - 

คศ.342 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2        -   - -   -  - - 

คศ.441 คริสต์จริยศาสตร์        -   - -   -  - - 

คศ.443 ศาสนาหลักของโลก        -   - -   -  - - 

กลุม่วิชาพันธกิจ 
(จ านวน 31 หน่วยกิต) 

                  

คศ.151 การทรงเรียกและพันธกิจ    -             - - 

คศ.251 คริสเตียนศึกษา 1   - -       -   -   -  

คศ.252 คริสเตียนศึกษา 2   -           -   -  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

คศ.254 ศาสนพิธีและการนมัสการ    -             - - 

คศ.256 ระเบียบวธิีวิจยัเพื่อพันธกจิ    -  -         -    

คศ.351 การอภบิาลและ 
การให้ค าปรึกษา 1 

      -          - - 

คศ.352 การอภบิาลและ 
การให้ค าปรึกษา 2 

                - - 

คศ.353 การเทศนา 1       -          - - 

คศ.354 การเทศนา 2                 - - 

คศ.355 การใช้เพลงนมัสการ 
ในการนมัสการและศาสนพิธ ี

   -             - - 

คศ.356 การบริหารคริสตจักร                  - 

คศ.451 การประกาศพระกิตติคุณ 
และการท าพันธกิจขา้มวัฒนธรรม 

                 - 

กลุ่มวิชาภาคปฏิบตัิเครื่องดนตร ี
(จ านวน 3 หน่วยกิต) 

                  

คศ.162 ทักษะการเล่น 
เครื่องดนตรี 1 

   -   -  -    -    - - 

คศ.263 ทักษะการเล่น 
เครื่องดนตรี 2 

   -   -  -    -    - - 

คศ.264 ทักษะการเล่น 
เครื่องดนตรี 3 

   -   -  -    -    - - 

กลุ่มวิชาประสบการณภ์าคสนาม 
(จ านวน 10 หน่วยกิต) 

                  

คศ.171 ประสบการณ์ภาคสนาม 1    -  -         -  - - 

คศ.172 ประสบการณ์ภาคสนาม 2    -  -         -  - - 

คศ.271 ประสบการณ์ภาคสนาม 3      -             

คศ.272 ประสบการณ์ภาคสนาม 4      -             

คศ.371 ประสบการณ์ภาคสนาม 5      -             

คศ.372 ประสบการณ์ภาคสนาม 6      -             

คศ.471 ประสบการณ์ภาคสนาม 7      -             

คศ.494 ครสิตจักรและชุมชน      -             

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

                  

คศ.357 พันธกิจอนุชน           -   -   -  

คศ.358 พันธกิจครอบครัว           -   -   -  

คศ.359 พันธกิจกับผู้มีความพิการ           -   -   -  

คศ.361 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 4    -   -  -    -    - - 

คศ.362 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 5    -   -  -    -    - - 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

คศ.445 คริสต์ศาสนศาสตร์กับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

             -   -  

คศ.453 ภาวะผู้น าคริสเตียน              -   -  

คศ.454 การบุกเบิกและเพิ่มพูน
คริสตจักร 

                - - 

คศ.455 พันธกิจอนุศาสก              -   -  

คศ.456 การท าพันธกิจในเมือง              -   -  

คศ.457 การจัดการดนตรีคริสตจักร      -     -  -    - - 

คศ.458 เพลงนมัสการศึกษา       -  -  -  -  -  - - 

คศ.461 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 6    -   -  -    -    - - 

คศ.491 การศึกษาเอกเทศ 
ทางคริสต์ศาสนศาสตร์ 

          -      -  

คศ.492 สัมมนาทาง 
คริสต์ศาสนศาสตร์ 

          -      -  

คศ.493 หัวข้อคัดสรร 
ทางคริสต์ศาสนศาสตร์ 

          -      -  

คศ.495 หัวข้อพิเศษทาง 
คริสต์ศาสนศาสตร์ 

          -      -  
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ผลการเรียนรู้สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีแนวคิดและตระหนักในการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
2) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4) สามารถเสนอแนวทางและ/หรือจัดการปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักคริสต์จริยธรรม 

2. ความรู้ 
1) มีความรู้หลักการและทฤษฎี 
2) เข้าใจที่มาและพัฒนาการขององค์ความรู้ 
3) สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์โดยตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างและ

หลากหลาย 

3. ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วน าข้อมูลมาใช้ 
2) สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อน คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 อย่างสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีที่ได้เรียนมา 
3) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการ 
4) มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามที่ได้รับการฝึกฝน  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลหรืองาน

กลุ่ม 
2) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่

เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
2) สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และใช้อย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและ

เสนอแนวทางแก้ไข 
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูล

และแนวความคิด 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนดความหมายดังนี้ 

อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 
A 4.0 ดีเลิศ 

B+ 3.5 ดีมาก 
B 3.0 ด ี

C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 
D+ 1.5 อ่อน 

D 1.0 อ่อนมาก 
F 0 ไม่ผา่น 

นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา โดยมี
ความหมายดังนี้ 
อักษร                        ความหมาย 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P การวัดผลผ่าน (Pass) 
NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
CE การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from Examination) 
CS การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test) 
CT หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

(Credits from Training) 
CP หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Fortfolio) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1.1   ประเมินรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)) ว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนด

สอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร  
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2.1.2   คณะกรรมการก ากับมาตรฐานประจ าสาขาวิชาพิจารณาและประเมินข้อสอบของรายวิชาว่า
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา และมีความเหมาะสมเป็นไป
ตามแผนการสอน 

2.1.3  คณะกรรมการก ากับมาตรฐานประจ าสาขาวิชาพิจารณาและประเมินผลสอบของแต่ละรายวิชา  
2.1.4  พิจารณาจากการประเมินผลในรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งสถาน

ประกอบการจะเป็นผู้ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
2.1.5 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  
2.1.6 มีการทวนสอบมาตรฐานประมวลผลการเรียนรู้ก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
2.1.7 มีระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1   ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น 
2.2.2   ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2.3   ประเมินจากบัณฑิตในแง่ความพร้อมในการท างานและการน าทักษะและความรู้ที่ได้ศึกษา
 ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา หรือ

อนุปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตร โดยไม่มีรายวิชาใดๆ ในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ได้อักษรระดับคะแนน F, I หรือ NP เหลืออยู่ (ยกเว้นหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่ง
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F ได้โดยจะต้องสอบ
ผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหม่นั้นและรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F นั้น จะต้องน ามาคิดคะแนน
เฉลี่ยสะสมด้วย การเรียนรายวิชาแทนกันนี้กระท าได้รายวิชาละ 1 ครั้งเท่านั้น) 

3.2 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
เป็นต้นไป 

3.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรีจะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาทั้งหมดรวมไม่
น้อยกว่า 2.00 และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาแกน หรือ วิชาชีพ และรายวิชาเอก
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 และถ้าเรียนรายวิชาโท ต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมกันแล้วไม่
น้อยกว่า 2.00 ด้วย 

3.4 ส าหรับผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ปรากฏในข้อ 3.3 
คือไม่ถึง 2.00 และไม่ต่ ากว่า 1.75 จะได้รับอนุปริญญา 

3.5 ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้เกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเสนอให้ได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม 
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3.6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์ก่อนส าเร็จ 
การศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.7 ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.8 มีความประพฤติดีสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา หรือ อนุปริญญานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 มีการปฐมนิเทศ และอบรมให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ 
  ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
  และหลักสูตรที่สอน 

1.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.1.1 จัดอบรมหรือส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2.1.2 จัดระบบการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่คณาจารย์ (Knowledge 
 Management) 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือ

พัฒนาการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชา

ที่สอนหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



41 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1) สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์แต่ละคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2) สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ อย่างน้อย 2 คน 
3) สรรหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

(2) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
4) ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด คือ ไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้

ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
5) ด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 ครบทุกตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 



42 

2. บัณฑิต 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

1) บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบ 5 ด้าน คือ 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) บัณฑิตสามารถมีท างานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 
มีกระบวนการเกี่ยวกับนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1) มีระบบและกลไก ครอบคลุม 7 ประเด็น ดังนี้ 
(1) การรับนักศึกษา 
(2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(3) การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
(4) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(5) การช่วยให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง 
(6) การช่วยให้มีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง 
(7) การประเมินว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

2) มีการน าระบบกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 
3) มีการประเมินกระบวนการ 
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 
5) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การช่วยให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง การช่วยให้มี
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง การประเมินว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย ์
4.1 มีกระบวนการเก่ียวกับอาจารย์ ดังต่อไปนี้ 

1) มีระบบและกลไก ครอบคลุม 3 ประเด็น ดังนี้ 
(1) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(2) การบริหารอาจารย์ 
(3) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

2) มีการน าระบบกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 
3) มีการประเมินกระบวนการ 
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 
5) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ การส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ 
4.2 มีการตรวจสอบคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีผลงานทางวิชาการ 

4.3 มีการด าเนินการเก่ียวกับอาจารย์ที่ท าให้อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 มีกระบวนการเก่ียวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

1) มีระบบและกลไก ครอบคลุม 3 ประเด็น ดังนี้ 
(1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
(2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ 
(3) การก าหนดผู้สอน 
(4) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ

เรียนการสอน 
(5) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(6) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(7) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(8) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 
2) มีการน าระบบกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 
3) มีการประเมินกระบวนการ 
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4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 
5) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.2 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีกระบวนการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

1) มีระบบและกลไก ครอบคลุม 3 ประเด็น ดังนี้ 
(1) การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
(3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
2) มีการน าระบบกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 
3) มีการประเมินกระบวนการ 
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 
5) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในด าเนินการเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 
2560 

ปีท่ี 2 
2561 

ปีท่ี 3 
2562 

ปีท่ี 4  
2563 

ปีท่ี 5 
2564 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุ
รายวิชา  

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

13. มีนักศึกษาที่จบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ได้รับผลการประเมินว่า  
มีพัฒนาการด้านทักษะในการท าพันธกิจ หรือวุฒิภาวะทางด้านจติใจ 
จิตวิญญาณ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประเมินการสอนร่วมกัน 
1.1.2  สอบถามนักศึกษาเพ่ือประเมินว่าวิธีการสอนนั้นได้ผลหรือไม่ 
1.1.3  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาจากผู้สอนร่วม (ถ้ามี) 
1.1.4  วิเคราะห์จาก มคอ.5 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  ประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) : ผู้เรียน  ผูส้อน ศิษย์เก่า  ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้ประกอบการ 
2.2  จัดให้มีการประเมินหลักสูตร 
2.3  สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร 
 ทุก 5 ปีการศึกษา 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาในสาขาวิชาเดียวกัน อย่างน้อย 1 
คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน 
 ระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
 อาจารย์ผู้สอนท ารายงานรายวิชาเสนอคณบดี 
4.2  คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ7 จากการ
 ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
4.3 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี  จัดท าร่างรายงานผลการ
 ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อคณบดี 
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4.4  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร พิจารณาผลการด าเนินหลักสูตรจากร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  ระดมความคิดเห็นอาจารย์วางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(ตางรางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

 

1.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

1.1  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะดังนี ้ เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะดังนี ้ คงเดิม 

1. มีความรอบรู้ในครสิต์ศาสนศาสตรแ์ละศาสตร์ 
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกตไ์ด้อย่าง 
 เหมาะสมในการท าพันธกิจ  

1. มีความรอบรู้ในครสิต์ศาสนศาสตรแ์ละศาสตร์ 
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ได้อยา่ง 
 เหมาะสมในการท าพันธกิจ  

คงเดิม 

2.  มีคุณธรรมจริยธรรม วุฒิภาวะทางด้านจิตใจ  
 จิตวิญญาณ และทักษะความสามารถในการ

ท าพันธกิจ อีกท้ังเป็นผู้รับใช้ตามแบบอย่าง
ของพระเยซูครสิต์  

2. มีคุณธรรมจริยธรรม วุฒิภาวะทางด้านจิตใจ  
 จิตวิญญาณ และทักษะความสามารถในการท า 
 พันธกิจ อีกท้ังเป็นผู้รับใช้ตามแบบอย่างของ 
 พระเยซคูรสิต์  

คงเดิม 

3.  สามารถสอนหลักธรรม อภิบาล และรับใช้ 
 ประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม ทั้งใน

คริสตจักร หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน 
ชุมชน และสังคม  บนพ้ืนฐานของพระครสิต-
ธรรมคมัภีร์  ประวัติศาสตร์ครสิตจักร หลัก
ความเชื่อคริสเตียน  หลักการท าพันธกิจ  โดย
ค านึงถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

3.  สามารถสอนหลักธรรม อภิบาล และรับใช้ 
 ประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม ทั้งในคริสตจักร  
 หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน ชุมชน และ 
 สังคม  บนพ้ืนฐานของพระครสิตธรรมคมัภรี์   
 ประวัติศาสตร์ครสิตจักร หลักความเช่ือ 
 คริสเตียน  หลักการท าพันธกิจ  โดยค านึงถึง

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

คงเดิม 

4.  สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 

4.  สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 

คงเดิม 
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1.2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เหตุผลประกอบ 

จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต คงเดิม 
1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities 
                                     9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต  

Students are required to take 9 
credits in Social Sciences and 
Humanities. 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   
จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities 
Courses                           9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9  
หน่วยกิต 

Students are required to take 9 
credits from the Social Sciences and 
Humanities courses as follows 

 

คงเดิม 

ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101  THE PATH TO WISDOM) 
                                 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย ความสามารถในการ
สื่อสารในโลกยคุปัจจุบัน และทักษะการคิด
วิเคราะหเ์กี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คณุธรรม จรยิธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของภูมภิาคอาเซียน 

Learning methods and self-directed 
learning in an ethical and responsible 
manner from various sources. 
Communicative competence in the 
current world and analytical thinking 
skills in social, economic, political, 
cultural, ethical, virtuous, and ASEAN 
environmental issues 

 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 113 A PATH TO WISDOM) 
                                  3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรูห้รือสารสนเทศท่ีหลากหลาย       
การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซยีน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring 
knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or 
information technology.  Having holistic 
thinking skills pertaining to social, 
economic, political, culture, ethical, 
moral, and environmental issues of 
Thai, ASEAN, and global communities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่ม
วิชา 

2. ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลมุและ
ชัดเจน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ หน้าที่ท่ีพึงปฏิบัติต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกนิสัยใหม้ีจิต
สาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผูอ้ื่น ชุมชน 
และสังคม ตามหลักจริยธรรม คณุธรรม 

The history and background of 
Payap University, truth investigation of 
oneself, basic human rights, duties to 
self and to others, personality 
development in promoting public 
consciousness and recognizing to serve 
others, communities, and societies 
based on virtue ethics. 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกนสิัยให้มีจติสาธารณะ 
ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ตาม
หลักจรยิธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University. 
Examining one’s inner self for 
truthfulness. Exercising character 
development for service consciousness. 
Being conscious to morally and ethically 
serve other people, your country and 
society. Practicing life skills based on a 
sufficiency economy and apply them to 
daily life. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมและ
ชัดเจน 

ศท. 112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 112  PEACE AND AESTHETICS OF LIFE)  
3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการโลกาภิวัตน์และผลกระทบ
ด้านต่างๆ ที่มตี่อปัจเจกบุคคลและสังคม  
การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิตจากการเรยีนรู ้
พหุวัฒนธรรม แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี และสรา้งเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

Globalization and its impacts on 
individuals and society, aesthetics of life 
via multi-cultural studies, peacemaking 
and conflict resolution, and positive 
thinking formation for a coexistence 
society. 

 
 
 
 
 
 

 

---- ยกเลิกรายวิชา โดย
การเปิดรายวิชาใหม่ 
เพื่อให้นักศึกษาได้
เลือกศึกษาตามความ
ต้องการ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เหตุผลประกอบ 

---- ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกบัสันติภาพ 
      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD 
GOVERNANCE AND PEACE) 

      3 (3-0-6) Credits 
การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของการเป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก สิทธิขั้นพืน้ฐานของ
มนุษย์และการเคารพคณุค่าความเป็นมนุษย์  
การเรยีนรู้ประเด็นการทุจรติและคอร์รัปชันใน
สังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ การน าหลกัธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธ ี

Creating awareness of responsibility 
for being a valued citizen for Thai as 
well as global community. Exploring 
human rights with respect to human 
value.  Learning about dishonesty and 
corruption in Thai community. Learning 
about measurements and mechanisms 
for preventing and solving corruption 
problems.  Employing good governance 
in life, coupled with living together in 
harmony. 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เรียนรูค้วามเป็น
พลเมือง 
หลักธรรมาภิบาลและ
สันติภาพ 

2. กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี         จ านวน 6 หน่วยกิต 
Sciences, Mathematics and       
Technology     6 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 6 หน่วยกิต 

Students are required to take 6 
credits in Sciences, Mathematics and 
Technology. 

2. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี        จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and 
Technology courses       9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 หน่วยกิต  

 Students are required to take 9 
credits from the Mathematics, Sciences 
and Technology courses. 

 
 

 
 
 
 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผล
การเรยีนรู ้

2. เพิ่มจ านวนหน่วย
กิตเพื่อให้
สอดคล้องกับการ
เพิ่มรายวิชาที่ตอบ
ผลการเรยีนรู้ใหม ่

3. เพิ่มรายวิชา 
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ศท. 106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตรส์ าหรับ
ชีวิตประจ าวัน       

                              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 106  LOGIC AND MATHEMATICS FOR 

DAILY  LIVING) 
                                3 (3-0-6)  Credits 

ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์พื้นฐานและความ
น่าจะเป็น เพื่อการตัดสินใจส าหรบั
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการใช้ความคิดเชิง-
วิเคราะห์ การใช้เหตผุล การอ้างเหตุผลกับ
ข้อเท็จจริง 

Logic, basic mathematics, and 
probability for making decisions in daily 
living.  Analytical thinking skills, 
reasoning, and arguments of fact. 

---- ยกเลิกรายวิชา โดย
เปิดรายวิชาใหม่  
ศท. 141 คณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวัน 

---- ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 141 MATHEMETICS FOR DAILY LIFE) 
3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณติศาสตร์เพื่อ
ชีวิตประจ าวัน ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and 
mathematics for everyday life, 
probability, analysis of fundamental 
mathematical and statistical data. 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือให้มี
นักศึกษาได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่จะ
น าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

--- ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 142 HEALTH MYTHS) 
  3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี  
การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวนั การบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย การบรหิารอารมณ์ 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย 

General knowledge of wellness, 
health development in everyday life, 
food consumption, physical exercise, 
emotional management, prevention and 
treatment of common health problems. 

 
 
 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษามี
สุขภาพท่ีสมบูรณ ์
ด้านกาย จิตและสังคม 
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ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 

QUALITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENT) 

                                 3 (3-0-6)  Credits 
ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการเปลีย่นแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

Global and energy phenomena, 
scientific and technological advances on 
social and environmental changes, 
utilization of natural resources for 
sustainable development. 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดย
เปิดรายวิชาใหม่  
ศท. 143 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

--- ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อคุณภาพชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION 

TECHNOLOGY FOR THE QUALITY 
OF LIFE)           3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
ความปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Learning scientific and information 
technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise 
judgment in selection of IT, including 
impacts of technology on humans and 
society. 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ประยุกต์ใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชีวิตประจ าวันอย่าง
มีคุณภาพ 
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3. กลุม่วิชาภาษา         จ านวน 15 หน่วยกิต 
Language Competency   15 Credits 

นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต 

Students are required to take 15 
credits in Language Competency. 
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรยีนรายวิชา

ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี ้
1.1 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
1.2 ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1 
1.3 ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 
1.4 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3 
1.5 ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 

1. Students are required to take 3 
credits in a Thai course and 12 credits in 
English courses as follows: 

1.1 GE 107 SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE 

1.2 GE 108 ENGLISH I 
1.3 GE 109 ENGLISH II 
1.4 GE 208 ENGLISH III 
1.5 GE 209ENGLISH IV 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชาในกลุ่ม
วิชาภาษาทั้งหมด และ
เปิดรายวิชาในกลุ่ม
วิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร แทน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 หลักสูตรไทย และ 
3.2 หลักสูตร
นานาชาติ 

--- 3. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for 
Communication courses 

12 Credits 
 
 
 
 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผล
การเรยีนรู ้

2. ลดจ านวนหน่วยกติ 
จาก 15 หน่วยกิต 
เหลือ 12 หน่วยกิต 
โดยก าหนดรายวิชา 
ศท. 130 เป็น 0 
หน่วยกิต และใช้
เป็นรายวิชาเสรมิ
ความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 
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---  หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

ภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 

 1.  รายวิชาภาษาไทย    จ านวน 3 หน่วยกิต 
1) ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้

 2.  รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
2) ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
3) ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
4) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ

การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
5) ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

For students studying in Thai  
Program 12 Credits 
Students are required to take 12 

credits from Language Competency for 
Communication courses. Three credits 
for a Thai Language course and 9 
credits for three English Language 
courses. 

 1. Thai Language Course     3 Credits 
       1) GE 127  THAI LEARNING 

 2. English Language Courses 9 Credits 
       2) GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE 
       3) GE 135  ENGLISH FOR CROSS- 
            CULTURAL COMMUNICATION 
       4) GE 136  ENGLISH THROUGH  
            MEDIA FOR LIFELONG LEARNING 
       5)  GE 431 ENGLISH IN THE  
           WORKPLACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดจ านวนหน่วยกติ 
จาก 15 หน่วยกิต 
เหลือ 12 หน่วยกิต โดย
ก าหนด รายวิชา ศท. 
130 เป็น 0 หน่วยกิต 
และใช้เป็นรายวิชาเสริม
ความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 
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ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 107  SKILLS IN USING THAI LANGUAGE) 
                                  3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การคิด การวเิคราะห์วิจารณ์
และการสรุปความ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

Communicative skills in listening, 
speaking, reading, writing, thinking,  
analyzing, and summarizing for daily life  
and studies in a university. 

ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 127  THAI LEARNING) 
 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน    
โดยเน้นการจับใจความส าคญัและการวิเคราะห์
เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, 
speaking, reading and writing, with an 
emphasis on main ideas and analysis for 
everyday use. 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่ม
วิชา 

2. ปรับชื่อวิชาให้
ชัดเจน 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลมุและ
ชัดเจน 

ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1    3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(GE108  ENGLISH I)         3 (3-0-6) Credits 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านเพื่อจับใจความส าคญั 
การเขียนประโยคชนิดต่างๆ 

Using English for communication in 
daily life, reading for gist, and writing a 
variety of sentence types. 

 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ศท. 130 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน แทน 

ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 109  ENGLISH II)        3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 108) 
(Prerequisite : GE 108) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านความเรียงที่มีโครงสร้าง
ภาษาที่ซับซ้อน โดยการหาความหมายจาก
บริบท การจับใจความส าคญั การตีความ การ
อ้างอิง การสรุปความ และการเขยีนความเรียง
ขนาดหนึ่งย่อหน้า  

Using English for communication in 
daily life, reading more structurally 
complex texts through contextualization, 
gist, inferences, references, drawing 
conclusions, and writing one-paragraph 
essays. 

 
 
 
 
 

 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาไปบรูณาการใน
รายวิชา ศท. 135 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม รายวิชา ศท. 
136 ภาษาอังกฤษจาก
สื่อเพื่อการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต และรายวิชา  ศท. 
431 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท างาน 
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ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 208  ENGLISH III)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 109) 
(Prerequisite : GE 109) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านความเรียงประเภท
ต่างๆ การแสดงความคดิเห็น การอภิปรายและ
การน าเสนอ 

Using English for communication in 
different situations, reading various types 
of texts, giving opinions and 
presentations. 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาไปบรูณาการใน
รายวิชา ศท. 135 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม รายวิชา  
ศท.136 ภาษาอังกฤษ
จากสื่อเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และรายวิชา  
ศท. 431 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท างาน 

ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 209  ENGLISH IV)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 208) 
(Prerequisite : GE 208) 

การคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยเพิม่ระดับความเข้มข้นใน
การแสดงความคิดเห็นและการอภปิรายใน
บริบทท่ีหลากหลาย 

Analytical thinking for English 
communication in various situations with 
stronger opinions and discussions in 
different contexts. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาไปบรูณาการใน
รายวิชา ศท. 135 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม รายวิชา  
ศท. 136 ภาษาอังกฤษ
จากสื่อเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และรายวิชา  
ศท. 431 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท างาน 

--- ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 
0 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น  เพื่อการสื่อสารตามสถานการณต์่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, 
reading, and writing English for 
communication in various situations in 
everyday life. 

รายวิชาใหม่ ก าหนด
เป็นรายวิชาเสรมิ
ความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ในกรณี
ที่นักศึกษามีคะแนนวัด
ระดับความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด จะต้องศึกษา
รายวิชานี้  โดยไม่นับ
หน่วยกิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เหตุผลประกอบ 

--- ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การ
น าเสนอเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

Select readings for multicultural 
comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-
cultural communication. 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ฝึกภาษาผ่านการ
เรียนรู้วัฒนธรรมร่วม
และเตรียมพร้อมการ
เป็นพลเมืองโลก 

--- ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR 
LIFELONG LEARNING) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรยีนรู้และท าความ
เข้าใจสามารถโตต้อบและน าเสนอในรูปแบบ
ของการแสดงความคดิเห็นผ่านการเขียน การ
พูด และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 

Listening and reading from printed 
materials and electronic media to learn 
and understand information, being able 
to respond and express opinions 
through writing, speaking, and text 
messages via various channels. 

 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้
เรียนรูภ้าษา ผ่านสื่อ
ประสมและเป็นการ
เพิ่มทักษะการเรียนรู ้
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เหตุผลประกอบ 

--- ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่างๆ   

English language for job 
applications and in the workplace.  
Reading, writing and conversation in 
different working situations. 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อนักศึกษา
ในการน าไปใช้ในการ
สมัครงานและการ
ท างาน 
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1.3  หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต) 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดย
ศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

1.3.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน 82 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน 85 หน่วยกิต 
 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาใน 6 กลุ่มวิชา
ต่อไปนี้ จ านวน 85 หน่วยกิต 

1.1 เพิ่มรายวิชา
บังคับ 
ในกลุ่มวิชา
ประวัติศาสตร์
คริสตจักร 1 
รายวิชา คือ คศ.
432 เอกสัมพันธ์ 
(3 หน่วยกิต) 
 
1.2 เพิ่ม
ค าอธิบายให้
ชัดเจน 

1. กลุ่มวิชาพระคัมภีร ์
จ านวน 19 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาพระคัมภีร ์
จ านวน 19 หน่วยกิต 

คงเดิม 

คศ.121  พันธสัญญาเดมิ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 121  OLD TESTAMENT I) 
 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชนชาติ
อิสราเอล สารบบพันธสัญญาเดิม การแบ่งหมวด
หนังสือต่างๆ ในพันธสัญญาเดิม บริบททาง
ประวัติศาสตร์ โครงสร้าง และเนื้อหาโดยสังเขป
ของหนังสือในหมวดเบญจบรรณและหมวด
ประวัติศาสตร ์

คศ.121  พันธสัญญาเดมิ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 121  OLD TESTAMENT I) 
 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชนชาติ
อิสราเอล สารบบพันธสัญญาเดิม การแบ่งหมวด
หนังสือต่างๆ ในพันธสัญญาเดิม บริบททาง
ประวัติศาสตร์ โครงสร้าง และเนื้อหาโดยสังเขป
ของหนังสือในหมวดเบญจบรรณและหมวด
ประวัติศาสตร ์

คงเดิม 

คศ.122  พันธสัญญาเดมิ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 122  OLD TESTAMENT II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.121) 
 บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง และ
เนื้อหาโดยสังเขปของหมวดวรรณกรรมและหมวดผู้
เผยพระวจนะ 
 

คศ.122  พันธสัญญาเดมิ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 122  OLD TESTAMENT II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.121) 
 บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง และ
เนื้อหาโดยสังเขปของหมวดวรรณกรรมและหมวดผู้
เผยพระวจนะ 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

คศ.123  พันธสัญญาใหม่ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 123  NEW TESTAMENTI) 
 ความเป็นมาของสารบบพระคัมภรี์ภาค
พันธสัญญาใหม่ บริบททางประวตัศิาสตร์ 
โครงสร้างเนื้อหาและการตีความพระกิตติคุณทั้งสี่
เล่ม 

คศ.123  พันธสัญญาใหม่ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 123  NEW TESTAMENTI) 
 ความเป็นมาของสารบบพระคัมภรี์ภาค
พันธสัญญาใหม่ บริบททางประวตัศิาสตร์ 
โครงสร้างเนื้อหาและการตีความพระกิตติคุณทั้งสี่
เล่ม 
 
 

คงเดิม 

คศ.124  พันธสัญญาใหม่ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 124  NEW TESTAMENTII) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.123) 
 บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง 
เนื้อหา และการตีความพระคมัภรีก์ิจการของ 
อัครทูตถึงพระคัมภีร์วิวรณ ์

คศ.124  พันธสัญญาใหม่ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 124  NEW TESTAMENTII) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.123) 
 บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง 
เนื้อหา และการตีความพระคมัภรีก์ิจการของ 
อัครทูตถึงพระคัมภีร์วิวรณ ์
 

คงเดิม 

คศ.221  หลักการตีความพระคมัภีร ์  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 221  BIBLICAL HERMENEUTICS) 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของการ
ตีความพระคัมภรี์ หลักการและกระบวนการ
ตีความพระคัมภรี์อย่างเหมาะสม การน าบทเรยีนที่
ได้จากการตีความพระคมัภรี์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
และในบริบทของสังคมไทยปัจจุบนัอย่างเหมาะสม 

คศ.221  หลักการตีความพระคมัภีร ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 221  BIBLICAL HERMENEUTICS) 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของการ
ตีความพระคัมภรี์ หลักการและกระบวนการ
ตีความพระคัมภรี์อย่างเหมาะสม การน าบทเรยีนที่
ได้จากการตีความพระคมัภรี์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
และในบริบทของสังคมไทยปัจจุบนัอย่างเหมาะสม 
 

คงเดิม 

คศ.321  เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม ่ 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CT 321  SELECTED NEW TESTAMENT 
BOOKS) 
 เลือกศึกษาพระคัมภรี์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือ
มากกว่า จากพระคมัภีรภ์าคพันธสัญญาใหม่ โดยใช้
กระบวนการตีความพระคัมภีร์  การน าบทเรยีนที่
ได้จากการตีความพระคมัภรี์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
และในบริบทของสังคมไทยปัจจุบนัอย่างเหมาะสม 

คศ.321  เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม ่ 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CT 321  SELECTED NEW TESTAMENT 
BOOKS) 
 เลือกศึกษาพระคัมภรี์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือ
มากกว่า จากพระคมัภีรภ์าคพันธสัญญาใหม่ โดยใช้
กระบวนการตีความพระคัมภีร์  การน าบทเรยีนที่
ได้จากการตีความพระคมัภรี์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
และในบริบทของสังคมไทยปัจจุบนัอย่างเหมาะสม 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

คศ.322  เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CT 322  SELECTED OLD TESTAMENT 
BOOKS) 
 เลือกศึกษาพระคัมภรี์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือ
มากกว่า จากพระคมัภีรภ์าคพันธสัญญาเดมิ โดยใช้
กระบวนการตีความพระคัมภีร์  การน าบทเรยีนที่
ได้จากการตีความพระคมัภรี์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
และในบริบทของสังคมไทยปัจจุบนัอย่างเหมาะสม 

คศ.322  เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CT 322  SELECTED OLD TESTAMENT 
BOOKS) 
 เลือกศึกษาพระคัมภรี์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือ
มากกว่า จากพระคมัภีรภ์าคพันธสัญญาเดมิ โดยใช้
กระบวนการตีความพระคัมภีร์  การน าบทเรยีนที่
ได้จากการตีความพระคมัภรี์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
และในบริบทของสังคมไทยปัจจุบนัอย่างเหมาะสม 
 

คงเดิม 

2. กลุ่มวิชาประวัตศิาสตร์คริสตจกัร 
จ านวน 7 หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาประวัตศิาสตร์คริสตจกัร 
จ านวน 10 หน่วยกิต 

เพิ่มรายวิชา
บังคับ 1 
รายวิชา 
(3 หน่วยกิต) 

คศ.231  ประวัตศิาสตร์คริสตจักร 1  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CT 231  CHURCH HISTORY I) 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของ
คริสตจักรตั้งแต่สมยัแรกจนถึงศตวรรษท่ี 15 
 

คศ.231  ประวัตศิาสตร์คริสตจักร 1  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CT 231  CHURCH HISTORY I) 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของ
คริสตจักรตั้งแต่สมยัแรกจนถึงศตวรรษท่ี 15 

คงเดิม 

คศ.232  ประวัตศิาสตร์คริสตจักร 2  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CT 232  CHURCH HISTORY II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.231) 
 พัฒนาการของคริสตจักรตั้งแตศ่ตวรรษท่ี 
16 จนถึงปัจจุบัน การปฏริูปศาสนา คณะนิกาย
ต่างๆ 

คศ.232  ประวัตศิาสตร์คริสตจักร 2  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CT 232  CHURCH HISTORY II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.231) 
 พัฒนาการของคริสตจักรตั้งแตศ่ตวรรษท่ี 
16 จนถึงปัจจุบัน การปฏริูปศาสนา คณะนิกาย
ต่างๆ 

คงเดิม 

คศ.431  ประวัตศิาสตร์คริสตจักรในเอเชียและ
ประเทศไทย              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 431  ASIAN AND THAI CHURCH 
HISTORY) 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของ
คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นประวัตศิาสตร์ครสิตจักรไทย  
โดยเฉพาะประวตัิศาสตรส์ภาครสิตจักรในประเทศ
ไทย 

คศ.431  ประวัตศิาสตร์คริสตจักรในเอเชียและ
ประเทศไทย              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 431  ASIAN AND THAI CHURCH 
HISTORY) 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของ
คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นประวัตศิาสตร์ครสิตจักรไทย  
โดยเฉพาะประวตัิศาสตรส์ภาครสิตจักรในประเทศ
ไทย 

คงเดิม 
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---- คศ.432 เอกสัมพันธ ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 432 ECUMENISM) 
 ความหมาย ความเป็นมา  
และความส าคญัของการมสีัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
นิกายและคณะต่างๆ ของคริสต์ศาสนา   
ประวัติและพัฒนาการของสภาครสิตจักรสากล  
การแสวงหาแนวทางเสริมสร้างเอกภาพระหว่าง 
คริสตชน 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
ในปัจจุบันท่ี
คริสต์ศาสนา 
มีหลายนิกาย
และคณะ 
และจ าเป็นต้อง
เสรมิสร้าง
เอกภาพ
ระหว่างครสิตชน 
ในนิกายและ
คณะต่างๆ 

3. กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร ์
จ านวน 11 หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร ์
จ านวน 11 หน่วยกิต 

คงเดิม 

คศ.341  คริสต์ศาสนศาสตร์ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 341  CHRISTIAN THEOLOGY I) 
 ความหมาย ประเภท และระเบยีบวิธีทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์  หลักคริสต์ศาสนศาสตร์
เบื้องต้นในหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับพระคัมภีร์   
พระเจ้า  มนุษย์และความรอด  รวมทั้งความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริบทไทย 

คศ.341  คริสต์ศาสนศาสตร์ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 341  CHRISTIAN THEOLOGY I) 
 ความหมาย ประเภท และระเบยีบวิธีทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์  หลักคริสต์ศาสนศาสตร์
เบื้องต้นในหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับพระคัมภีร์   
พระเจ้า  มนุษย์และความรอด  รวมทั้งความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริบทไทย 

คงเดิม 

คศ.342  คริสต์ศาสนศาสตร์ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 342  CHRISTIAN THEOLOGY II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.341) 
 หลักครสิต์ศาสนศาสตร์เบื้องต้นในหัวข้อ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระครสิต์  พระวญิญาณบรสิุทธ์ิ  
คริสตจักร  และสิ่งสดุท้าย  รวมทัง้ความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับบริบทไทย 

คศ.342  คริสต์ศาสนศาสตร์ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 342  CHRISTIAN THEOLOGY II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.341) 
 หลักครสิต์ศาสนศาสตร์เบื้องต้นในหัวข้อ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับพระครสิต์  พระวญิญาณบรสิุทธ์ิ  
คริสตจักร  และสิ่งสดุท้าย  รวมทัง้ความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับบริบทไทย 

คงเดิม 

คศ.441  คริสต์จรยิศาสตร ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 441  CHRISTIAN ETHICS) 
 ความหมาย แหล่งที่มา และพัฒนาการ
ของคริสต์จริยศาสตร์  ประเด็นปญัหาจรยิธรรมใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักค าสอนทางด้านจริยธรรม
ของคริสต์ศาสนาเป็นรากฐานเพื่อการพินิจ
พิเคราะห ์

คศ.441  คริสต์จรยิศาสตร ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 441  CHRISTIAN ETHICS) 
 ความหมาย แหล่งที่มา และพัฒนาการ
ของคริสต์จริยศาสตร์  ประเด็นปญัหาจรยิธรรมใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักค าสอนทางด้านจริยธรรม
ของคริสต์ศาสนาเป็นรากฐานเพื่อการพินิจ
พิเคราะห ์

คงเดิม 
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คศ.443  ศาสนาหลักของโลก 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 443  WORLD RELIGIONS) 
 ประวัติความเป็นมา ค าสอนหลักและ
พิธีกรรมของศาสนาหลักๆ ของโลก โดย
เปรียบเทยีบกับครสิต์ศาสนาเพื่อแสวงหาแนวทาง
ในการใช้ชีวิตร่วมกับศาสนิกชนของศาสนาอ่ืนๆ
อย่างสันติและสร้างสรรค ์

คศ.443  ศาสนาหลักของโลก 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 443  WORLD RELIGIONS) 
 ประวัติความเป็นมา ค าสอนหลักและ
พิธีกรรมของศาสนาหลักๆ ของโลก โดย
เปรียบเทยีบกับครสิต์ศาสนาเพื่อแสวงหาแนวทาง
ในการใช้ชีวิตร่วมกับศาสนิกชนของศาสนาอ่ืนๆ
อย่างสันติและสร้างสรรค ์

คงเดิม 

4. กลุ่มวิชาพันธกิจ   
จ านวน 32 หน่วยกิต 

4. กลุ่มวิชาพันธกิจ   
จ านวน 32 หน่วยกิต 

คงเดิม 

คศ.151  การทรงเรียกและพันธกิจ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 151  VOCATION AND MINISTRY) 
 ความหมาย ความส าคัญ และ
กระบวนการของการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อ 
ท าพันธกิจ  เรียนรู้วินัยและการอทุิศตนรับใช้ 
พระเจ้าของบุคคลในสถานการณต์่างๆ จาก 
พระคัมภีร์และประวัติศาสตร์ครสิตจักร ฝึกวินัย
และพัฒนาชีวิตในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผ่านทาง
พระคัมภีร์ คู่มือและการภาวนาในรูปแบบต่างๆ 

คศ.151  การทรงเรียกและพันธกิจ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 151  VOCATION AND MINISTRY) 
 ความหมาย ความส าคัญ และ
กระบวนการของการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อ 
ท าพันธกิจ  เรียนรู้วินัยและการอทุิศตนรับใช้ 
พระเจ้าของบุคคลในสถานการณต์่างๆ จาก 
พระคัมภีร์และประวัติศาสตร์ครสิตจักร ฝึกวินัย
และพัฒนาชีวิตในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผ่านทาง
พระคัมภีร์ คู่มือและการภาวนาในรูปแบบต่างๆ 

คงเดิม 

คศ.251  คริสเตียนศึกษา 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 251  CHRISTIAN EDUCATION I) 
 ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ 
และบทบาทของพันธกิจคริสเตียนศึกษาในการ
เสรมิสร้างสมาชิกคริสตจักรให้มคีวามเชื่อศรัทธา
มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านความเข้าใจพื้นฐาน
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และ
พัฒนาการของผู้เรียน 

คศ.251  คริสเตียนศึกษา 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 251  CHRISTIAN EDUCATION I) 
 ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ 
และบทบาทของพันธกิจคริสเตียนศึกษาในการ
เสรมิสร้างสมาชิกคริสตจักรให้มคีวามเชื่อศรัทธา
มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านความเข้าใจพื้นฐาน
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และ
พัฒนาการของผู้เรียน 

คงเดิม 

คศ.252  คริสเตียนศึกษา 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 252  CHRISTIAN EDUCATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.251) 
 วิธีการและกระบวนการเรยีนการสอน 
คริสเตียนศึกษา การวางแผนการสอนการ
เตรียมการสอน ฝึกท าการสอน การใช้สื่อและ
อุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม โดยค านึงบริบท
และความสามารถในด้านต่างๆ ของผู้เรียน 

คศ.252  คริสเตียนศึกษา 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 252  CHRISTIAN EDUCATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.251) 
 วิธีการและกระบวนการเรยีนการสอน 
คริสเตียนศึกษา การวางแผนการสอนการ
เตรียมการสอน ฝึกท าการสอน การใช้สื่อและ
อุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม โดยค านึงบริบท
และความสามารถในด้านต่างๆ ของผู้เรียน 
 

คงเดิม 
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คศ.254  ศาสนพิธีและการนมัสการ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 254  LITURGY AND WORSHIP) 
 ความหมายและวิวัฒนาการของการ
นมัสการ เทศกาลและศาสนพิธีต่าง ๆ ในคริสต์
ศาสนา  การวางแผนพันธกิจการนมัสการ  การใช้
เทศกาลและปฏิทินคริสตจักรในแต่ละรอบปี 
รวมทั้งการใช้ศาสนพิธีต่าง ๆ ในการอภิบาลสมาชิก
คริสตจักร 

คศ.254  ศาสนพิธีและการนมัสการ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 254  LITURGY AND WORSHIP) 
 ความหมายและวิวัฒนาการของการ
นมัสการ เทศกาลและศาสนพิธีต่าง ๆ ในคริสต์
ศาสนา  การวางแผนพันธกิจการนมัสการ  การใช้
เทศกาลและปฏิทินคริสตจักรในแต่ละรอบปี 
รวมทั้งการใช้ศาสนพิธีต่าง ๆ ในการอภิบาลสมาชิก
คริสตจักร 

คงเดิม 

คศ.256  ระเบยีบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 256  RESEARCH METHOD FOR 
MINISTRIES) 
 ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์  ระเบียบวิธี  การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย  วิธีการเลือกตัวอย่าง  
แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเกบ็ข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลการวจิัย การเขียน
รายงาน  และการน าเสนอ 

คศ.256  ระเบยีบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 256  RESEARCH METHOD FOR 
MINISTRIES) 
 ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยทาง
คริสต์ศาสนศาสตร์  ระเบียบวิธี  การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย  วิธีการเลือกตัวอย่าง  
แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเกบ็ข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลการวจิัย การเขียน
รายงาน  และการน าเสนอ 

คงเดิม 

คศ.351  การอภิบาลและการให้ค าปรึกษา 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 351  PASTORAL CARE AND 
COUNSELING I) 
 ความหมาย ความส าคัญ เป้าหมายของ
การอภิบาลและการให้ค าปรึกษาบนพ้ืนฐานของ
พระครสิตธรรมคมัภรี์ หลักคริสตศ์าสนศาสตร์ และ
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 

คศ.351  การอภิบาลและการให้ค าปรึกษา 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 351  PASTORAL CARE AND 
COUNSELING I) 
 ความหมาย ความส าคัญ เป้าหมายของ
การอภิบาลและการให้ค าปรึกษาบนพ้ืนฐานของ
พระครสิตธรรมคมัภรี์ หลักคริสตศ์าสนศาสตร์ และ
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 

คงเดิม 

คศ.352  การอภิบาลและการให้ค าปรึกษา 2 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CT 352  PASTORAL CARE AND 
COUNSELING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.351) 
 ฝึกอภิบาลและฝึกให้ค าปรึกษาในกรณี
ต่างๆ บนพ้ืนฐานของพระครสิตธรรมคัมภีร์ หลัก
คริสต์ศาสนศาสตร์ และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา
ในบริบทไทย 

คศ.352  การอภิบาลและการให้ค าปรึกษา 2 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CT 352  PASTORAL CARE AND 
COUNSELING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.351) 
 ฝึกอภิบาลและฝึกให้ค าปรึกษาในกรณี
ต่างๆ บนพ้ืนฐานของพระครสิตธรรมคัมภีร์ หลัก
คริสต์ศาสนศาสตร์ และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา
ในบริบทไทย 

คงเดิม 
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คศ.353  การเทศนา 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 353  HOMILETICS I) 
 ความหมาย ความส าคัญ เป้าหมาย  
และประเภทของการเทศนา  รวมทั้งหลักการ
สื่อสารและการเทศนาบนพื้นฐานของ 
พระครสิตธรรมคมัภรี์ 

คศ.353  การเทศนา 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 353  HOMILETICS I) 
 ความหมาย ความส าคัญ เป้าหมาย  
และประเภทของการเทศนา  รวมทั้งหลักการ
สื่อสารและการเทศนาบนพื้นฐานของ 
พระครสิตธรรมคมัภรี์ 
 

คงเดิม 

คศ.354  การเทศนา 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 354  HOMILETICS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.353) 
 การเตรียมและการฝึกเทศนาตาม
เทศกาล ปฏิทินคริสตจักร และโอกาสต่างๆ 

คศ.354  การเทศนา 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 354  HOMILETICS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.353) 
 การเตรียมและการฝึกเทศนาตาม
เทศกาล ปฏิทินคริสตจักร และโอกาสต่างๆ 
 

คงเดิม 

คศ.355  การใช้เพลงนมสัการในการนมัสการ
และศาสนพิธ ี              2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 355  USE OF CHRISTIAN SONGS IN 
WORSHIP AND LITURGY) 
 ประวัติความเป็นมาลักษณะจุดมุ่งหมาย
ของเพลงนมัสการ และการใช้เพลงนมัสการ
ประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการ
นมัสการและศาสนพิธ ี

คศ.355  การใช้เพลงนมสัการในการนมัสการ
และศาสนพิธี              2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 355  USE OF CHRISTIAN SONGS IN 
WORSHIP AND LITURGY) 
 ประวัติความเป็นมาลักษณะจุดมุ่งหมาย
ของเพลงนมัสการ และการใช้เพลงนมัสการ
ประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการ
นมัสการและศาสนพิธ ี

คงเดิม  
 

คศ.356  การบริหารคริสตจักร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 356  CHURCH MANAGEMENT) 
 ความหมาย ความส าคัญ หลักการและ
กระบวนการบริหารครสิตจักร  คุณลักษณะและ
หลักการของผู้น าคริสตจักร การวางแผนการด าเนิน
พันธกิจคริสตจักรที่เหมาะสมในแต่ละบริบท 

คศ.356  การบริหารคริสตจักร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 356  CHURCH MANAGEMENT) 
 ความหมาย ความส าคัญ หลักการและ
กระบวนการบริหารครสิตจักร  คุณลักษณะและ
หลักการของผู้น าคริสตจักร การวางแผนการด าเนิน
พันธกิจคริสตจักรที่เหมาะสมในแต่ละบริบท 

คงเดิม 

คศ.451  การประกาศพระกิตติคณุและการ 
ท าพันธกิจข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 451  EVANGELISM AND MISSIOLOGY) 
 ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ 
หลักการประกาศพระกิตติคุณและการท าพันธกิจ 
ข้ามวัฒนธรรม  ฝึกประกาศพระกติติคณุใน
สถานการณ์ต่างๆ 

คศ.451  การประกาศพระกิตติคณุและการ 
ท าพันธกิจข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 451  EVANGELISM AND MISSIOLOGY) 
 ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ 
หลักการประกาศพระกิตติคุณและการท าพันธกิจ 
ข้ามวัฒนธรรม  ฝึกประกาศพระกติติคณุใน
สถานการณ์ต่างๆ 
 
 

คงเดิม 
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5. กลุ่มวิชาภาคปฏิบตัิเครื่องดนตรี 
จ านวน 3 หน่วยกิต 

5. กลุ่มวิชาภาคปฏิบตัิเครื่องดนตรี 
จ านวน 3 หน่วยกิต 

คงเดิม 

คศ.162  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 1  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 162  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS I) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงแบบง่าย 

คศ.162  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 1  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 162  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS I) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงแบบง่าย 
 

คงเดิม 

คศ.263  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 2  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 263  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.162) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงไทยนมัสการแบบง่าย 

คศ.263  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 2  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 263  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.162) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงไทยนมัสการแบบง่าย 
 

คงเดิม 

คศ.264  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 3  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 264  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.263) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงไทยนมัสการอย่างถูกต้อง 

คศ.264  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 3  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 264  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.263) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงไทยนมัสการอย่างถูกต้อง 
 

คงเดิม 

6. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
จ านวน 10 หน่วยกิต 

6. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
จ านวน 10 หน่วยกิต 

คงเดิม 

คศ.171  ประสบการณ์ภาคสนาม 1  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 171  FIELD EXPERIENCES I) 
 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ส ารวจประวัติ
การด าเนินพันธกิจและชีวิตคริสตจักร เน้น
คริสตจักรในเมืองและชนบท โดยมีอาจารย์
ควบคุมดูแลและใหค้ าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  
ฝึกประเมินผลการศึกษาดูงานเป็นประจ าทุก
สัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คศ.171  ประสบการณ์ภาคสนาม 1  
1 (0-3-2) หน่วยกิต 

(CT 171  FIELD EXPERIENCES I) 
 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ส ารวจประวัติ
การด าเนินพันธกิจและชีวิตคริสตจักร เน้น
คริสตจักรในเมืองและชนบท โดยมีอาจารย์
ควบคุมดูแลและใหค้ าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  
ฝึกประเมินผลการศึกษาดูงานเป็นประจ าทุก
สัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คงเดิม 
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คศ.172  ประสบการณ์ภาคสนาม 2  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 172  FIELD EXPERIENCES II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.171) 
 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ส ารวจประวัติ
การด าเนินพันธกิจและชีวิตคริสตจักร เน้น
คริสตจักรชนบท โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลและ 
ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ฝึกประเมินผลการศึกษา
ดูงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คศ.172  ประสบการณ์ภาคสนาม 2  
1 (0-3-2) หน่วยกิต 

(CT 172  FIELD EXPERIENCES II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.171) 
 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ส ารวจประวัติ
การด าเนินพันธกิจและชีวิตคริสตจักร เน้น
คริสตจักรชนบท โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลและ 
ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ฝึกประเมินผลการศึกษา
ดูงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คงเดิม 

คศ.271  ประสบการณ์ภาคสนาม 3  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 271  FIELD EXPERIENCES III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.172) 
 ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมี
อาจารย์ควบคมุดูแลและให้การปรกึษาอย่างใกล้ชิด 
มีการวางแผนการเรยีนรู้ การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลใน
รูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คศ.271  ประสบการณ์ภาคสนาม 3  
1 (0-3-2) หน่วยกิต 

(CT 271  FIELD EXPERIENCES III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.172) 
 ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมี
อาจารย์ควบคมุดูแลและให้การปรกึษาอย่างใกล้ชิด 
มีการวางแผนการเรยีนรู้ การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลใน
รูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คงเดิม 

คศ.272  ประสบการณ์ภาคสนาม 4  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 272  FIELD EXPERIENCES IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.271) 
 ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมี
อาจารย์ควบคมุดูแลและให้การปรกึษาอย่างใกล้ชิด 
มีการวางแผนการเรยีนรู้ การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลใน
รูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คศ.272  ประสบการณ์ภาคสนาม 4  
1 (0-3-2) หน่วยกิต 

(CT 272  FIELD EXPERIENCES IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.271) 
 ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมี
อาจารย์ควบคมุดูแลและให้การปรกึษาอย่างใกล้ชิด 
มีการวางแผนการเรยีนรู้ การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลใน
รูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คงเดิม 

คศ.371  ประสบการณ์ภาคสนาม 5  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 371  FIELD EXPERIENCES V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.272) 
 ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมี
อาจารย์ควบคมุดูแลและให้การปรกึษาอย่างใกล้ชิด 
มีการวางแผนการเรยีนรู้ การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลใน
รูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คศ.371  ประสบการณ์ภาคสนาม 5  
1 (0-3-2) หน่วยกิต 

(CT 371  FIELD EXPERIENCES V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.272) 
 ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมี
อาจารย์ควบคมุดูแลและให้การปรกึษาอย่างใกล้ชิด 
มีการวางแผนการเรยีนรู้ การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลใน
รูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คงเดิม 
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คศ.372  ประสบการณ์ภาคสนาม 6  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 372  FIELD EXPERIENCES VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.371) 
 ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมี
อาจารย์ควบคมุดูแลและให้การปรกึษาอย่างใกล้ชิด 
มีการวางแผนการเรยีนรู้ การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลใน
รูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คศ.372  ประสบการณ์ภาคสนาม 6  
1 (0-3-2) หน่วยกิต 

(CT 372  FIELD EXPERIENCES VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.371) 
 ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมี
อาจารย์ควบคมุดูแลและให้การปรกึษาอย่างใกล้ชิด 
มีการวางแผนการเรยีนรู้ การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลใน
รูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คงเดิม 

คศ.471  ประสบการณ์ภาคสนาม 7 
                                   1 (0-2-1) หน่วยกิต  
(CT 471  FIELD EXPERIENCES VII) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.372) 

ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมี
อาจารย์ควบคมุดูแลและให้การปรกึษาอย่างใกล้ชิด 
มีการวางแผนการเรยีนรู้ การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลใน
รูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คศ.471  ประสบการณ์ภาคสนาม 7 
                                     1 (0-3-2) หน่วยกิต  
(CT 471  FIELD EXPERIENCES VII) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.372) 

ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมี
อาจารย์ควบคมุดูแลและให้การปรกึษาอย่างใกล้ชิด 
มีการวางแผนการเรยีนรู้ การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลใน
รูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงสนามศึกษา 

คงเดิม 

คศ.494 ครสิตจักรและชุมชน 
                                     3 (0-9-5) หน่วยกิต  
(CT 494 CHURCH AND COMMUNITY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.471) 

ปฏิบัติพันธกิจในครสิตจักร หน่วยงาน
หรือชุมชนติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 
ตามความสนใจของนักศึกษาก่อนส าเรจ็หลักสูตร 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

คศ.494 ครสิตจักรและชุมชน 
                                     3 (0-9-5) หน่วยกิต  
(CT 494 CHURCH AND COMMUNITY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.471) 

ปฏิบัติพันธกิจในครสิตจักร หน่วยงาน
หรือชุมชนติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 
ตามความสนใจของนักศึกษาก่อนส าเรจ็หลักสูตร 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

คงเดิม 

1.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชา
ต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชา
ต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

ลดรายวิชาเลือก 
3 หน่วยกิต 
เพื่อเพ่ิมจ านวน
รายวิชาบังคับ 3 
หน่วยกิต 
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คศ.357  พันธกิจอนุชน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 357  YOUTH MINISTRY) 
 ความหมาย ความส าคัญ และหลักการ 
ท าพันธกิจอนุชน บนพ้ืนฐานของ 
พระครสิตธรรมคมัภรี์ หลักคริสตศ์าสนศาสตร์ และ
สังคมจิตวิทยาวยัรุ่นโดยค านึงถึงสถานการณ์ของ
วัยรุ่นในปัจจุบัน 

คศ.357  พันธกิจอนุชน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 357  YOUTH MINISTRY) 
 ความหมาย ความส าคัญ และหลักการ 
ท าพันธกิจอนุชน บนพ้ืนฐานของ 
พระครสิตธรรมคมัภรี์ หลักคริสตศ์าสนศาสตร์ และ
สังคมจิตวิทยาวยัรุ่นโดยค านึงถึงสถานการณ์ของ
วัยรุ่นในปัจจุบัน 
 
 

คงเดิม 

คศ.358  พันธกิจครอบครัว 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 358  FAMILY MINISTRY) 
 ความหมาย ความส าคัญ และหลักการท า
พันธกิจครอบครัว บนพ้ืนฐานของ 
พระครสิตธรรมคมัภรี์ หลักคริสตศ์าสนศาสตร์ และ
จิตวิทยาครอบครัวในบริบทไทย โดยค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีครอบครัวก าลังเผชิญใน
ปัจจุบัน 

คศ.358  พันธกิจครอบครัว 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 358  FAMILY MINISTRY) 
 ความหมาย ความส าคัญ และหลักการท า
พันธกิจครอบครัว บนพ้ืนฐานของ 
พระครสิตธรรมคมัภรี์ หลักคริสตศ์าสนศาสตร์ และ
จิตวิทยาครอบครัวในบริบทไทย โดยค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีครอบครัวก าลังเผชิญใน
ปัจจุบัน 
 

คงเดิม 

- คศ.359 พันธกิจกับผู้มีความพิการ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 359 DISABILITY MINISTRY) 
 ความหมาย ความส าคัญ และหลักการ 
ท าพันธกิจกับผู้มีความพิการบนพ้ืนฐานของ 
พระครสิตธรรมคมัภรี์ หลักคริสตศ์าสนศาสตร์ และ
จิตวิทยา โดยค านึงถึงสถานการณข์องผู้มีความ
พิการในปัจจุบัน 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของคริสตจักรใน
การพัฒนาการ
ท าพันธกิจกับผู้มี
ความพิการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

คศ.361  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 4  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 361  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.264) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงไทยนมัสการหมวดเทิดพระเกียรติ  
เวลานมสัการ  ตรีเอกานุภาพ  หรอืพระบิดาเจ้า 

คศ.361  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 4  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 361  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.264) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงไทยนมัสการหมวดเทิดพระเกียรติ  
เวลานมสัการ  ตรีเอกานุภาพ  หรอืพระบิดาเจ้า 

คงเดิม 
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คศ.362  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 5  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 362  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาคศ.361) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงไทยนมัสการหมวดพระเยซูครสิต์เจ้า  
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ  พระคริสตธรรมคมัภรี์  ชีวิต
ในพระเยซูคริสต์  หรือครสิตจักรและพิธ ี

คศ.362  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 5  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 362  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาคศ.361) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงไทยนมัสการหมวดพระเยซูครสิต์เจ้า  
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ  พระคริสตธรรมคมัภรี์  ชีวิต
ในพระเยซูคริสต์  หรือครสิตจักรและพิธ ี

คงเดิม 

คศ.445  คริสต์ศาสนศาสตร์กับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 445  THEOLOGY AND SUFFICIENCY 
ECONOMY) 
 ความหมายของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักค าสอนของพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ และคริสต์ศาสนศาสตร์ แนวทางใน
การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่
เหมาะสมในคริสตจักรและชุมชน 

คศ.445  คริสต์ศาสนศาสตร์กับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 445  THEOLOGY AND SUFFICIENCY 
ECONOMY) 
 ความหมายของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักค าสอนของพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ และคริสต์ศาสนศาสตร์ แนวทางใน
การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่
เหมาะสมในคริสตจักรและชุมชน 

คงเดิม 

คศ.453  ภาวะผู้น าครสิเตียน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 453  CHRISTIAN LEADERSHIP) 
 คุณลักษณะของผู้น าคริสเตียนตามแบบ
พระเยซคูรสิต์ บทบาทความรับผดิชอบต่อ
คริสตจักร องค์กร และชุมชน โดยค านึงถึงความ
เชื่อศรัทธา บริบทและวัฒนธรรมของชุมชน 

คศ.453  ภาวะผู้น าครสิเตียน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 453  CHRISTIAN LEADERSHIP) 
 คุณลักษณะของผู้น าคริสเตียนตามแบบ
พระเยซคูรสิต์ บทบาทความรับผดิชอบต่อ
คริสตจักร องค์กร และชุมชน โดยค านึงถึงความ
เชื่อศรัทธา บริบทและวัฒนธรรมของชุมชน 

คงเดิม 

- คศ.454 การบุกเบิกและเพิ่มพูนคริสตจักร 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 454 CHURCH PLANTING AND CHURCH 
GROWTH) 
 ความหมาย ความส าคัญ หลักการ 
แนวทางในการบุกเบิกคริสตจักรแห่งใหม่ และ
พัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโตขึน้ 
 

รายวิชาใหม่ เพื่อ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของคริสตจักรใน
การบุกเบิก
คริสตจักรแห่ง
ใหม่ และพัฒนา
คริสตจักรให้
เจริญเติบโตขึ้น
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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คศ.455  พันธกิจอนุศาสก 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 455  CHAPLAINCY) 
 ความหมาย ความส าคัญ บทบาท และ
หลักการท าพันธกิจอนุศาสกในสถาบันหรือองค์กร
ต่างๆ เช่น ในโรงเรียน โรงพยาบาล  ฝึก
ประสบการณ์การเป็นอนุศาสกโดยมีที่ปรึกษาดูแล
และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

คศ.455  พันธกิจอนุศาสก 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 455  CHAPLAINCY) 
 ความหมาย ความส าคัญ บทบาท และ
หลักการท าพันธกิจอนุศาสกในสถาบันหรือองค์กร
ต่างๆ เช่น ในโรงเรียน โรงพยาบาล  ฝึก
ประสบการณ์การเป็นอนุศาสกโดยมีที่ปรึกษาดูแล
และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 

คงเดิม 

คศ.456 การท าพันธกิจในเมือง 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 456  URBAN MINISTRY) 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายและเติบโต
ของชุมชนเมืองสู่อาณาบริเวณชานเมือง ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม แนวทางการท าพันธกิจ
กับกลุ่มคนหรือครสิตจักรชานเมืองที่ค านึงความ
ต้องการหลากหลายของชุมชน 

คศ.456 การท าพันธกิจในเมือง 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 456  URBAN MINISTRY) 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายและเติบโต
ของชุมชนเมืองสู่อาณาบริเวณชานเมือง ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม แนวทางการท าพันธกิจ
กับกลุ่มคนหรือครสิตจักรชานเมืองที่ค านึงความ
ต้องการหลากหลายของชุมชน 
 

คงเดิม 

- คศ.457 การจัดการดนตรีคริสตจกัร  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 457 CHURCH MUSIC MANAGEMENT) 
 ปรัชญา การจดัการ ภาวะผู้น า และ
ทรัพยากร ส าหรับการใช้ดนตรีในพันธกิจของ
คริสตจักรท้องถิ่น 
 

รายวิชาใหม่ เพื่อ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของคริสตจักรใน
การจัดการ 
พันธกิจต่างๆใน
ด้านดนตรี
คริสตจักรให้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

- คศ.458 เพลงนมัสการศึกษา 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 458 HYMNOLOGY) 
 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ 
บทเพลงและท านองเพลงนมสัการ ประเภทของ
เพลงนมัสการและการใช้เพลงนมสัการ การตีความ
เพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญ หนังสือเพลง
นมัสการทีส่ าคญั 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
ผลิตบัณฑติที่มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เพลงนมัสการที่
ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน  

รายวิชานี้
แตกต่างจาก 
คศ.355 การใช้
เพลงนมัสการใน
การนมัสการ
และศาสนพิธี 
เพราะรายวิชานี้
เน้นพัฒนาการ
ในเชิง
ประวัติศาสตร์
และวรรณกรรม
ของเพลง
นมัสการและ
ดนตรีใน
คริสตจักร 

 

 

 
 

คศ.461  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 6  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 461  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.362) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงไทยนมัสการหมวดแผ่นดินของ 
พระเจ้าในโลก  ชีวิตนิรันดร์  เทศกาลและพิธีต่างๆ  
เพลงส าหรับเด็ก  เพลงกองประกาศ  หรือเพลง
ตอบสนอง 

คศ.461  ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 6  
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(CT 461  MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.362) 
 ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษา
เลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึก
การเล่นเพลงไทยนมัสการหมวดแผ่นดินของ 
พระเจ้าในโลก  ชีวิตนิรันดร์  เทศกาลและพิธีต่างๆ  
เพลงส าหรับเด็ก  เพลงกองประกาศ  หรือเพลง
ตอบสนอง 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

คศ.491  การศึกษาเอกเทศทางคริสตศ์าสนศาสตร์  
3 (1-4-4) หน่วยกิต 

(CT 491  INDEPENDENT STUDY IN 
CHRISTIAN THEOLOGY) 
 นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความ
สนใจเป็นพิเศษทางด้านคริสต์ศาสนศาสตร์  โดย
ท าการศึกษาในเชิงลึกและมีอาจารย์ในสาขาวิชา
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

คศ.491  การศึกษาเอกเทศทางคริสตศ์าสนศาสตร์  
3 (1-4-4) หน่วยกิต 

(CT 491  INDEPENDENT STUDY IN 
CHRISTIAN THEOLOGY) 
 นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความ
สนใจเป็นพิเศษทางด้านคริสต์ศาสนศาสตร์  โดย
ท าการศึกษาในเชิงลึกและมีอาจารย์ในสาขาวิชา
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

คงเดิม 

คศ.492  สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 492  SEMINAR IN CHRISTIAN 
THEOLOGY) 
 หัวข้อและประเด็นทางคริสต์- 
ศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์และ
การแก้ไขปัญหาการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
โดยวิธีการอภิปรายและการเขียนรายงาน 

คศ.492  สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 492  SEMINAR IN CHRISTIAN 
THEOLOGY) 
 หัวข้อและประเด็นทางคริสต์- 
ศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์และ
การแก้ไขปัญหาการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
โดยวิธีการอภิปรายและการเขียนรายงาน 

คงเดิม  

คศ.493  หัวข้อคัดสรรทางครสิต์ศาสนศาสตร ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 493  SELECTED TOPIC IN CHRISTIAN 
THEOLOGY) 
 เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านคริสต์-
ศาสนศาสตร์  ตามความสนใจของนักศึกษาและ
อาจารยผ์ู้สอน  เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่นไปทุก
ปี  รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้
ติดตามและเรยีนรู้วิวัฒนาการที่นา่สนใจใน
สาขาวิชาครสิต์ศาสนศาสตร ์

คศ.493  หัวข้อคัดสรรทางครสิต์ศาสนศาสตร ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 493  SELECTED TOPIC IN CHRISTIAN 
THEOLOGY) 
 เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องด้านคริสต์-
ศาสนศาสตร์  ตามความสนใจของนักศึกษาและ
อาจารยผ์ู้สอน  เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่นไปทุก
ปี  รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้
ติดตามและเรยีนรู้วิวัฒนาการที่นา่สนใจใน
สาขาวิชาครสิต์ศาสนศาสตร ์

คงเดิม 

คศ.495  หัวข้อพิเศษทางคริสตศ์าสนศาสตร ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 495  SPECIAL TOPIC IN CHRISTIAN 
THEOLOGY) 
 หัวข้อพิเศษทางคริสต์ศาสนศาสตร์ตาม
ความสนใจของนักศึกษา  เนื้อหาวชิาอาจจะ
แปรเปลีย่นไปทุกปี  รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้
นักศึกษาได้เรียนรูห้ัวข้อท่ีน่าสนใจในสาขาวิชา
คริสต์ศาสนศาสตร ์

คศ.495  หัวข้อพิเศษทางคริสตศ์าสนศาสตร ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CT 495  SPECIAL TOPIC IN CHRISTIAN 
THEOLOGY) 
 หัวข้อพิเศษทางคริสต์ศาสนศาสตร์ตาม
ความสนใจของนักศึกษา  เนื้อหาวชิาอาจจะ
แปรเปลีย่นไปทุกปี  รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้
นักศึกษาได้เรียนรูห้ัวข้อท่ีน่าสนใจในสาขาวิชา
คริสต์ศาสนศาสตร ์

คงเดิม 
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1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือกเสรไีม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรยีนรายวิชาใดๆ ที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพซึ่งเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในความสนใจ 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพซึ่งเห็น
ว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในความสนใจ 

 

เพื่อให้ค าอธิบาย
กระชับยิ่งข้ึน 

 
2.  โครงสร้างของหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต 
2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 6 หน่วยกิต 
3.กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 15 
หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต 
2.กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 หน่วยกิต 
3.กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     72  หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ      
 จ านวน 82 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ      
 จ านวน 85 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสตูร ไม่น้อยกว่า   120  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์  วงษ์ดี) 
                     อธิการบดี 
  วันที่          เดือน                    พ.ศ. 
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ภาคผนวก ก 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวน  30 หน่วยกิต 
 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities courses 9 Credits 
 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 9 credits from the Social Sciences and Humanities courses. 

 
ศท. 111 สัจจะและบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE)  3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง การพัฒนา
บุคลิกนิสัยให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อ่ืน ชุมชนและสังคม ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม การมี
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University.  Examining one’s inner self for truthfulness.  
Exercising character development for service consciousness. Being conscious to morally and 
ethically serve other people, your country and society.  Practicing life skills based on a 
sufficiency economy and apply them to daily life. 
 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM) 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจากแหล่ง
ความรู้หรือสารสนเทศที่หลากหลาย การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring knowledge morally and responsibly by oneself 
from a variety of sources or information technology.  Having holistic thinking skills pertaining 
to social, economic, political, culture, ethical, moral, and environmental issues of Thai, 
ASEAN, and global communities. 
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ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE)  3 (3-0-6) Credits 

การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้ประเด็นการทุจริต
และคอร์รัปชันในสังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การน าหลัก 
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

Creating awareness of responsibility for being a valued citizen for Thai as well as 
global community.  Exploring human rights with respect to human value.  Learning about 
dishonesty and corruption in Thai community.   Learning about measurements and 
mechanisms for  preventing and solving corruption problems.  Employing good governance 
in life, coupled with living together in harmony. 

 
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 9 หน่วยกิต 

Mathematics, Sciences and Technology courses  9 Credits 
 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต   
Students are required to take 9 credits from the Mathematics, Sciences and Technology 

courses. 
 

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMETICS FOR DAILY LIFE)  3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน  ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and mathematics for everyday life, probability, 
analysis of fundamental mathematical and statistical data. 

 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142  HEALTH MYTHS)  3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวัน การบริโภคอาหาร            
การออกก าลังกาย การบริหารอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย 

General knowledge of wellness, health development in everyday life, food 
consumption, physical exercise, emotional management, prevention and treatment of 
common health problems. 
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ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 

 3 (3-0-6) Credits 
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัย

และจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม  

Learning scientific and information technology processes for daily life.  Computer 
safety and ethics, wise judgment in selection of IT, including impacts of technology on 
humans and society. 

 
3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for Communication Courses  12 Credits 
 
หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
For students studying in Thai Program 12 Credits 

 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  12 หน่วยกิต เป็นรายวิชา

ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 12 credits from Language Competency for 

Communication courses.  Three credits for a Thai Language course and 9 credits for three 
English Language courses. 

 
1. รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 

Thai Language Course 3 Credits 
 
ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127  THAI  LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยเน้น 
การจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, speaking, reading and writing, with an emphasis 
on main ideas and analysis for everyday use. 
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2. รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  9 หน่วยกิต 
English Language Courses 9 Credits 

 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE)  0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, reading, and writing English for communication in 
various situations in everyday life. 
เงื่อนไข เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา ศท.130 โดยไม่
นับหน่วยกิต 

Conditions: This course enhances the basic knowledge of English.  Students who do not pass 
the placement test will have to study GE 130 without earning any credits. 

 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135  ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION)  3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพ่ือความเข้าใจวัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ  
เพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

Select readings for multicultural comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-cultural communication. 
 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136  ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING)  3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
สามารถโต้ตอบและน าเสนอในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียน การพูด และการส่งข้อมูลโดย
สื่อต่าง ๆ 
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Listening and reading from printed materials and electronic media to learn and 
understand information, being able to respond and express opinions through writing, 
speaking, and text messages via various channels. 
 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE)  3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ภาษาอังกฤษในที่ท างาน การอ่าน การเขียนและการ
สนทนาในบริบทของงานประเภทต่าง ๆ   

English language for job applications and in the workplace.  Reading, writing and 
conversation in different working situations. 
 

หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน   94 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยศึกษา

รายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน  85 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพระคัมภีร์  จ านวน  19 หน่วยกิต 

 
คศ.121 พันธสัญญาเดิม 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 121 OLD TESTAMENT I) 

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชนชาติอิสราเอล สารบบพันธสัญญาเดิม การแบ่งหมวดหนังสือ
ต่างๆ ในพันธสัญญาเดิม บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง และเนื้อหาโดยสังเขปของหนังสือในหมวดเบญจ
บรรณและหมวดประวัติศาสตร์ 
 
คศ.122 พันธสัญญาเดิม 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 122 OLD TESTAMENT II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.121) 

บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง และเนื้อหาโดยสังเขปของหมวดวรรณกรรมและหมวดผู้เผยพระ
วจนะ 
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คศ.123 พันธสัญญาใหม่ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 123 NEW TESTAMENTI) 

ความเป็นมาของสารบบพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้างเนื้อหา
และการตีความพระกิตติคุณท้ังสี่เล่ม 
 
คศ.124 พันธสัญญาใหม่ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 124 NEW TESTAMENTII) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.123) 

บริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้าง เนื้อหา และการตีความพระคัมภีร์กิจการของอัครทูตถึงพระ
คัมภีร์วิวรณ์ 
 
คศ.221 หลักการตีความพระคัมภีร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 221 BIBLICAL HERMENEUTICS) 

ความเป็นมาและพัฒนาการของการตีความพระคัมภีร์ หลักการและกระบวนการตีความพระคัมภีร์
อย่างเหมาะสม การน าบทเรียนที่ได้จากการตีความพระคัมภีร์มาใช้ในชีวิตประจ าวันและในบริบทของ
สังคมไทยปัจจุบันอย่างเหมาะสม 

 
คศ.321 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 321 SELECTED NEW TESTAMENT BOOKS) 

เลือกศึกษาพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือมากกว่า จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยใช้
กระบวนการตีความพระคัมภีร์  การน าบทเรียนที่ได้จากการตีความพระคัมภีร์มาใช้ในชีวิตประจ าวันและใน
บริบทของสังคมไทยปัจจุบันอย่างเหมาะสม 

 
คศ.322 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 322 SELECTED OLD TESTAMENT BOOKS) 

เลือกศึกษาพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งหรือมากกว่า จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม โดยใช้
กระบวนการตีความพระคัมภีร์  การน าบทเรียนที่ได้จากการตีความพระคัมภีร์มาใช้ในชีวิตประจ าวันและใน
บริบทของสังคมไทยปัจจุบันอย่างเหมาะสม 
 
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร จ านวน 10 หน่วยกิต 
 
คศ.231 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 231 CHURCH HISTORY I) 

ความเป็นมาและพัฒนาการของคริสตจักรตั้งแต่สมัยแรกจนถึงศตวรรษที่ 15 
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คศ.232 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 232 CHURCH HISTORY II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.231) 

พัฒนาการของคริสตจักรตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 จนถึงปัจจุบัน การปฏิรูปศาสนา คณะนิกายต่างๆ 
 
คศ.431 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 431 ASIAN AND THAI CHURCH HISTORY) 

ความเป็นมาและพัฒนาการของคริสตจักรในเอเชียและประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้น
ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย  โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 
คศ.432 เอกสัมพันธ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 432 ECUMENISM) 

ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิกายและคณะต่างๆ ของ
คริสต์ศาสนา  ประวัติและพัฒนาการของสภาคริสตจักรสากล  การแสวงหาแนวทางเสริมสร้างเอกภาพระหว่าง 
คริสตชน 
 
กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ จ านวน  11  หน่วยกิต 
 
คศ.341 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 341 CHRISTIAN THEOLOGY I) 

ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีทางคริสต์ศาสนศาสตร์  หลักคริสต์ศาสนศาสตร์เบื้องต้นใน
หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์  พระเจ้า  มนุษย์และความรอด  รวมทั้งความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ 
บริบทไทย 
 
คศ.342 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 342 CHRISTIAN THEOLOGY II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.341) 

หลักคริสต์ศาสนศาสตร์เบื้องต้นในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระคริสต์  พระวิญญาณบริสุทธิ์  คริสตจักร  
และสิ่งสุดท้าย  รวมทั้งความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริบทไทย 
 
คศ.441 คริสต์จริยศาสตร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 441 CHRISTIAN ETHICS) 

ความหมาย แหล่งที่มา และพัฒนาการของคริสต์จริยศาสตร์  ประเด็นปัญหาจริยธรรมใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักค าสอนทางด้านจริยธรรมของคริสต์ศาสนาเป็นรากฐานเพ่ือการพินิจพิเคราะห์ 
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คศ.443 ศาสนาหลักของโลก 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 443 WORLD RELIGIONS) 

ประวัติความเป็นมา ค าสอนหลักและพิธีกรรมของศาสนาหลักๆของโลก โดยเปรียบเทียบกับคริสต์
ศาสนาเพื่อแสวงหาแนวทางในการใช้ชีวิตร่วมกับศาสนิกชนของศาสนาอื่นๆ อย่างสันติและสร้างสรรค์ 
 
กลุ่มวิชาพันธกิจ  จ านวน  32 หน่วยกิต 
 
คศ.151 การทรงเรียกและพันธกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 151 VOCATION AND MINISTRY) 

ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการของการทรงเรียกของพระเจ้าเพ่ือท าพันธกิจ  เรียนรู้วินัย
และการอุทิศตนรับใช้พระเจ้าของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ จากพระคัมภีร์และประวัติศาสตร์คริสตจักร ฝึก
วินัยและพัฒนาชีวิตในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ คู่มือและการภาวนาในรูปแบบต่างๆ 

 
คศ.251 คริสเตียนศึกษา 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 251 CHRISTIAN EDUCATION I) 

ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ และบทบาทของพันธกิจคริสเตียนศึกษาในการเสริมสร้าง
สมาชิกคริสตจักรให้มีความเชื่อศรัทธามั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านความเข้าใจพ้ืนฐานในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน  
 
คศ.252 คริสเตียนศึกษา 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 252 CHRISTIAN EDUCATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.251) 

วิธีการและกระบวนการเรียนการสอนคริสเตียนศึกษา การวางแผนการสอนการเตรียมการสอน ฝึกท า
การสอน การใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม โดยค านึงบริบทและความสามารถในด้านต่างๆ ของ
ผู้เรียน 

 
คศ.254 ศาสนพิธีและการนมัสการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 254 LITURGY AND WORSHIP) 

ความหมายและวิวัฒนาการของการนมัสการ เทศกาลและศาสนพิธีต่าง ๆ ในคริสต์ศาสนา  การ
วางแผนพันธกิจการนมัสการ  การใช้เทศกาลและปฏิทินคริสตจักรในแต่ละรอบปี รวมทั้งการใช้ศาสนพิธีต่าง ๆ 
ในการอภิบาลสมาชิกคริสตจักร 
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คศ.256 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 256 RESEARCH METHOD FOR MINISTRIES) 

ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยทางคริสต์ศาสนศาสตร์  ระเบียบวิธี  การออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือวิจัย  วิธีการเลือกตัวอย่าง  แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงาน  และการน าเสนอ 
 
คศ.351 การอภิบาลและการให้ค าปรึกษา 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 351 PASTORAL CARE AND COUNSELING I) 

ความหมาย ความส าคัญ เป้าหมายของการอภิบาลและการให้ค าปรึกษาบนพ้ืนฐานของพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
 
คศ.352 การอภิบาลและการให้ค าปรึกษา 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 352 PASTORAL CARE AND COUNSELING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.351) 

ฝึกอภิบาลและฝึกให้ค าปรึกษาในกรณีต่างๆ บนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักคริสต์ศาสน
ศาสตร์ และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาในบริบทไทย 
 
คศ.353 การเทศนา 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 353 HOMILETICS I) 

ความหมาย ความส าคัญ เป้าหมาย และประเภทของการเทศนา  รวมทั้งหลักการสื่อสารและการ
เทศนาบนพ้ืนฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
 
คศ.354 การเทศนา 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 354 HOMILETICS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.353) 

การเตรียมและการฝึกเทศนาตามเทศกาล ปฏิทินคริสตจักร และโอกาสต่างๆ  
 
คศ.355 การใช้เพลงนมัสการในการนมัสการและศาสนพิธี 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CT 355 USE OF CHRISTIAN SONGS IN WORSHIP AND LITURGY) 

ประวัติความเป็นมาลักษณะจุดมุ่งหมายของเพลงนมัสการ และการใช้เพลงนมัสการประเภทต่างๆ ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการนมัสการและศาสนพิธี 
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คศ.356 การบริหารคริสตจักร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 356 CHURCH MANAGEMENT) 

ความหมาย ความส าคัญ หลักการและกระบวนการบริหารคริสตจักร  คุณลักษณะและหลักการของ
ผู้น าคริสตจักร การวางแผนการด าเนินพันธกิจคริสตจักรที่เหมาะสมในแต่ละบริบท 
 
คศ.451 การประกาศพระกิตติคุณและการท าพันธกิจข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(CT 451 EVANGELISM AND MISSIOLOGY) 

ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการประกาศพระกิตติคุณและการท าพันธกิจ 
ข้ามวัฒนธรรม  ฝึกประกาศพระกิตติคุณในสถานการณ์ต่างๆ 
 
กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี จ านวน  3  หน่วยกิต 
 
คศ.162 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 1 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 162 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS I) 

ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษาเลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึกการเล่น
เพลงแบบง่าย 
 
คศ.263 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 2 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 263 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.162) 

ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษาเลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึกการเล่น
เพลงไทยนมัสการแบบง่าย 
 
คศ.264 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 3 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 264 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.263) 

ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษาเลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึกการเล่น
เพลงไทยนมัสการอย่างถูกต้อง 
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กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  จ านวน  10 หน่วยกิต 
 
คศ.171 ประสบการณ์ภาคสนาม 1 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 171 FIELD EXPERIENCES I) 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส ารวจประวัติการด าเนินพันธกิจและชีวิตคริสตจักร เน้นคริสตจักรในเมือง
และชนบท โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ฝึกประเมินผลการศึกษาดูงานเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ในชั่วโมงสนามศึกษา 
 
คศ.172 ประสบการณ์ภาคสนาม 2 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 172 FIELD EXPERIENCES II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.171) 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส ารวจประวัติการด าเนินพันธกิจและชีวิตคริสตจักร เน้นคริสตจักรชนบท 
โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ฝึกประเมินผลการศึกษาดูงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์
ในชั่วโมงสนามศึกษา 
 
คศ.271 ประสบการณ์ภาคสนาม 3 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 271 FIELD EXPERIENCES III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.172) 

ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลและให้การปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีการวาง
แผนการเรียนรู้ การด าเนินงานที่สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลในรูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ใน
ชั่วโมงสนามศึกษา 
 
คศ.272 ประสบการณ์ภาคสนาม 4 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 272 FIELD EXPERIENCES IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.271) 

ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลและให้การปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีการวาง
แผนการเรียนรู้ การด าเนินงานที่สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลในรูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ใน
ชั่วโมงสนามศึกษา 
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คศ.371 ประสบการณ์ภาคสนาม 5 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 371 FIELD EXPERIENCES V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.272) 

ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลและให้การปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีการวาง
แผนการเรียนรู้ การด าเนินงานที่สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลในรูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ใน
ชั่วโมงสนามศึกษา 

 
คศ.372 ประสบการณ์ภาคสนาม 6 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 372 FIELD EXPERIENCES VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.371) 

ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลและให้การปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีการวาง
แผนการเรียนรู้ การด าเนินงานที่สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลในรูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ใน
ชั่วโมงสนามศึกษา 
 
คศ.471 ประสบการณ์ภาคสนาม 7 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 471 FIELD EXPERIENCES VII) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.372) 

ฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสตจักร โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลและให้การปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีการวาง
แผนการเรียนรู้ การด าเนินงานที่สอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา และประเมินผลในรูปแบบรายงานทุกสัปดาห์ใน
ชั่วโมงสนามศึกษา 
 
คศ.494 คริสตจักรและชุมชน 3 (0-9-5) หน่วยกิต 
(CT 494 CHURCH AND COMMUNITY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.471) 

ปฏิบัติพันธกิจในคริสตจักรหน่วยงานหรือชุมชนติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาตามความสนใจ
ของนักศึกษาก่อนส าเร็จหลักสูตรภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 
คศ.357 พันธกิจอนุชน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 357 YOUTH MINISTRY) 

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการท าพันธกิจอนุชน บนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลัก
คริสต์ศาสนศาสตร์ และสังคมจิตวิทยาวัยรุ่นโดยค านึงถึงสถานการณ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน 
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คศ.358 พันธกิจครอบครัว 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 358 FAMILY MINISTRY) 

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการท าพันธกิจครอบครัว บนพ้ืนฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และจิตวิทยาครอบครัวในบริบทไทย โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ครอบครัว
ก าลังเผชิญในปัจจุบัน 
 
คศ.359 พันธกิจกับผู้มีความพิการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 359 DISABILITY MINISTRY) 

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการท าพันธกิจกับผู้มีความพิการบนพื้นฐานของพระคริสตธรรม
คัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และจิตวิทยา โดยค านึงถึงสถานการณ์ของผู้มีความพิการในปัจจุบัน 
 
คศ.361 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 4 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 361 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.264) 

ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษาเลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึกการเล่น
เพลงไทยนมัสการหมวดเทิดพระเกียรติ  เวลานมัสการ  ตรีเอกานุภาพ  หรือพระบิดาเจ้า 
 
คศ.362 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 5 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 362 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.361) 

ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษาเลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึกการเล่น
เพลงไทยนมัสการหมวดพระเยซูคริสต์เจ้า  พระวิญญาณบริสุทธิ์  พระคริสตธรรมคัมภีร์  ชีวิตในพระเยซูคริสต์  
หรือ  คริสตจักรและพิธี 
 
คศ.445 คริสต์ศาสนศาสตร์กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 445 THEOLOGY AND SUFFICIENCY ECONOMY) 

ความหมายของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับหลักค าสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
และคริสต์ศาสนศาสตร์แนวทางในการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมในคริสตจักรและ
ชุมชน 
 
คศ.453 ภาวะผู้น าคริสเตียน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 453 CHRISTIAN LEADERSHIP) 

คุณลักษณะของผู้น าคริสเตียนตามแบบพระเยซูคริสต์ บทบาทความรับผิดชอบต่อคริสตจักร องค์กร 
และชุมชน โดยค านึงถึงความเชื่อศรัทธา บริบทและวัฒนธรรมของชุมชน 
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คศ.454 การบุกเบิกและเพ่ิมพูนคริสตจักร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 454 CHURCH PLANTING AND CHURCH GROWTH) 

ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวทางในการบุกเบิกคริสตจักรแห่งใหม่ และพัฒนาคริสตจักรให้
เจริญเติบโตขึ้น 
 
คศ.455 พันธกิจอนุศาสก 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 455 CHAPLAINCY) 

ความหมาย ความส าคัญ บทบาท และหลักการท าพันธกิจอนุศาสกในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ เช่น 
ในโรงเรียน โรงพยาบาล  ฝึกประสบการณ์การเป็นอนุศาสกโดยมีที่ปรึกษาดูแลและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 
คศ.456 การท าพันธกิจในเมือง 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT456 URBAN MINISTRY) 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายและเติบโตของชุมชนเมืองสู่อาณาบริเวณชานเมือง ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม แนวทางการท าพันธกิจกับกลุ่มคนหรือ
คริสตจักรชานเมืองที่ค านึงความต้องการหลากหลายของชุมชน 
 
คศ.457 การจัดการดนตรีคริสตจักร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 457 CHURCH MUSIC MANAGEMENT) 

ปรัชญา การจัดการ ภาวะผู้น า และทรัพยากร ส าหรับการใช้ดนตรีในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่น 
 
คศ.458 เพลงนมัสการศึกษา 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 458 HYMNOLOGY) 

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของบทเพลงและท านองเพลงนมัสการ ประเภทของเพลงนมัสการและ
การใช้เพลงนมัสการ การตีความเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญ หนังสือเพลงนมัสการที่ส าคัญ 
 
คศ.461 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 6 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(CT 461 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คศ.362) 

ฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษาเลือก ฝึกการอ่านโน้ต การเล่นบันไดเสียง และฝึกการเล่น
เพลงไทยนมัสการหมวดแผ่นดินของพระเจ้าในโลก  ชีวิตนิรันดร์  เทศกาลและพิธีต่างๆ  เพลงส าหรับเด็ก  
เพลงกองประกาศ  หรือเพลงตอบสนอง 
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คศ.491 การศึกษาเอกเทศทางคริสต์ศาสนศาสตร์ 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CT 491 INDEPENDENT STUDY IN CHRISTIAN THEOLOGY) 

นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านคริสต์ศาสนศาสตร์  โดยท าการศึกษาใน
เชิงลึกและมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
 
คศ.492 สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 492 SEMINAR IN CHRISTIAN THEOLOGY) 

หัวข้อและประเด็นทางคริสต์ศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา 
การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการอภิปรายและการเขียนรายงาน 
 
คศ.493 หัวข้อคัดสรรทางคริสต์ศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CT 493 SELECTED TOPIC IN CHRISTIAN THEOLOGY) 

เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านคริสต์ศาสนศาสตร์  ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน  
เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยนไปทุกปี  รายวิชานี้มีไว้ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้
วิวัฒนาการที่น่าสนใจในสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ 
 
คศ.495  หัวข้อพิเศษทางคริสต์ศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(CT 495  SPECIAL TOPIC IN CHRISTIAN THEOLOGY) 

หัวข้อพิเศษทางคริสต์ศาสนศาสตร์ตามความสนใจของนักศึกษา  เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยนไปทุก
ปี  รายวิชานี้มีไว้ส าหรับให้นักศึกษาได้เรียนรู้หัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตโดยเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยพายัพซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ  
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน 
(เดิม) 

ภาระการสอน 
(ใหม่) 

ผลงานทางวิชาการ 

1. นางชนันภรณ ์
ใจเสารด์ ี

คศ.251 
คริสเตียนศึกษา 1 
คศ.252 
คริสเตียนศึกษา 2 
คศ.357 พันธกิจอนุชน 
คศ.371 ประสบการณ์
ภาคสนาม 5 
คศ.372 ประสบการณ์
ภาคสนาม 6 
 

คศ.251 
คริสเตียนศึกษา 1 
คศ.252 
คริสเตียนศึกษา 2 
คศ.357 พันธกิจอนุชน 
คศ.371 ประสบการณ์
ภาคสนาม 5 
คศ.372 ประสบการณ์
ภาคสนาม 6 
 

1. ชนันภรณ์ ใจเสารด์ี, สกณุี เกรยีงขัยพร 
และ สันติภาพ วิรโิยทัย (2560). การ
วิเคราะหเ์พลงรวีวารศึกษาและ
องค์ประกอบด้านดนตรีที่ส่งเสรมิการ
เรียนรูด้้านคริสตศ์าสนศาสตร์. รายงาน
การประชุมน าเสนอผลงานวิชาการด้าน
คริสต์ศาสนาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ค.ศ. 2017 จัดโดย วิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 
ร่วมกับ สถาบันกรุงเทพคริสต์ศาสนา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน, วทิยาลัย
แสงธรรม และ คณะกรรมการศาสน
ศาสตร์ศึกษา สภาครสิตจักรในประเทศ
ไทย ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560. หน้า 9-
20.  

2. นายมานิตย ์
มณีวงค ์

คศ.151 การทรงเรียก
และพันธกิจ 
คศ.653 ศาสนพิธีและ
การนมัสการ 
คศ.471 ประสบการณ์
ภาคสนาม 7 
คศ.254 ศาสนพิธีและ
การนมัสการ 
คศ.355 การใช้เพลง
นมัสการในการนมสัการ
และศาสนพิธ ี
คศ.356 การบริหาร
คริสตจักร 
คศ.491 การศึกษา
เอกเทศทาง 
คริสต์ศาสนศาสตร ์
คศ.494 คริสตจักรและ
ชุมชน 

คศ.151 การทรงเรียก
และพันธกิจ 
คศ.653 ศาสนพิธีและ
การนมัสการ 
คศ.471ประสบการณ์
ภาคสนาม 7 
คศ.254 ศาสนพิธีและ
การนมัสการ 
คศ.355 การใช้เพลง
นมัสการในการนมสัการ
และศาสนพิธ ี
คศ.356 การบริหาร
คริสตจักร 
คศ.491 การศึกษา
เอกเทศทาง 
คริสต์ศาสนศาสตร ์
คศ.494 คริสตจักรและ
ชุมชน 
 

1. มานิตย์ มณีวงค์ และ สุคนธ์รักษ์  ปัญญา 
(2555). ชีวิตและการท าพันธกิจของ
คริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีชานเมือง
ภาคเหนือสังกัดครสิตจักรภาคที่ 1 แห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย. ทุนวิจัย
มหาวิทยาลยัพายัพ. หน้า 1-166 

2. สาธนัญ บุณยเกียรติ , ชุลีพรรณ ศรีสุนทร  
ซิน ซึง ยอม ,  เอสเตอร์ เวคแมน , 
มานิตย์ มณีวงค์ , นิทราพร ลดัดากรพันธ์ุ  
ประสิทธ์ิ แซต่ั้ง , ศศิธร แซ่ตั้ง และอิฏฐ
พล ดวงนภา (2555, มกราคม-มิถนุายน). 
ชีวิตและการท าพันธกิจของครสิตจักร
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสภา
คริสตจักรในประเทศไทย. 
วารสารวิชาการวิทยาลยัแสงธรรม, 4 (1). 
หน้า 23-38. 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน 
(เดิม) 

ภาระการสอน 
(ใหม่) 

ผลงานทางวิชาการ 

3. นางดวงสุดา 
ศรีบัวอ้าย 

คศ.123 
พันธสัญญาใหม่ 1 
 

คศ.123 
พันธสัญญาใหม่ 1 
 

1. ชัยพร ปัญญา และ ดวงสดุา ศรีบวัอ้าย 
(2560). ความส าคัญของพระคัมภรี์ต่อ
ชีวิตคริสตชน. รายงานการประชุม
น าเสนอผลงานวิชาการดา้นครสิตศ์าสนา
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2017 จัด
โดย วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลยัพายัพ ร่วมกับ สถาบนั
กรุงเทพคริสต์ศาสนาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน, วิทยาลัยแสง
ธรรม และ คณะกรรมการศาสนศาสตร์
ศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560. หน้า 1-8. 

4. นายชัยพร 
ปัญญา 

คศ.121 
พันธสัญญาเดิม 1 
คศ.122 
พันธสัญญาเดิม 2 
คศ.171 ประสบการณ์
ภาคสนาม 1 
คศ.172 ประสบการณ์
ภาคสนาม 2 
คศ.353 การเทศนา 1 
คศ.354 การเทศนา 2 
 

คศ.121 
พันธสัญญาเดิม 1 
คศ.122 
พันธสัญญาเดิม 2 
คศ.171 ประสบการณ์
ภาคสนาม 1 
คศ.172 ประสบการณ์
ภาคสนาม 2 
คศ.353 การเทศนา 1 
คศ.354 การเทศนา 2 
 

1. ชัยพร ปัญญา และ ดวงสดุา ศรีบวัอ้าย 
(2560). ความส าคัญของพระคัมภรี์ต่อ
ชีวิตคริสตชน. รายงานการประชุม
น าเสนอผลงานวิชาการดา้นครสิตศ์าสนา
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2017 จัด
โดย วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลยัพายัพ ร่วมกับ สถาบนั
กรุงเทพคริสต์ศาสนาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน, วิทยาลัยแสง
ธรรม และ คณะกรรมการศาสนศาสตร์
ศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย ศุกร์
ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560. หน้า 1-8. 

5 นายสันตภิาพ  
วิริโยทัย 

คศ.162 ทักษะการเล่น
เครื่องดนตรี 1 
คศ.256 ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อพันธกิจ 
คศ.263 ทักษะการเล่น
เครื่องดนตรี 2 
คศ.264 ทักษะการเล่น
เครื่องดนตรี 3 
คศ.271 ประสบการณ์
ภาคสนาม 3 
คศ.272 ประสบการณ์
ภาคสนาม 4 

คศ.162 ทักษะการเล่น
เครื่องดนตรี 1 
คศ.256 ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อพันธกิจ 
คศ.263 ทักษะการเล่น
เครื่องดนตรี 2 
คศ.264 ทักษะการเล่น
เครื่องดนตรี 3 
คศ.271 ประสบการณ์
ภาคสนาม 3 
คศ.272 ประสบการณ์
ภาคสนาม 4 

1. สันติภาพ วิริโยทัย (2557)  
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ
จัดการดนตรีคริสตจักร(คศ.385). เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลยัพายัพ. 
2. สันติภาพ วิริโยทัย (2557)  
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาดนตรี
คริสตจักร(คศ.552). เชียงใหม:่ 
มหาวิทยาลยัพายัพ. 
3. ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี, สกุณี เกรยีงขัยพร 
และ สันติภาพ วิรโิยทัย (2560). การ
วิเคราะหเ์พลงรวีวารศึกษาและองค์ประกอบ
ด้านดนตรีที่ส่งเสริมการเรียนรูด้้านคริสต์
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน 
(เดิม) 

ภาระการสอน 
(ใหม่) 

ผลงานทางวิชาการ 

ศาสนศาสตร.์ รายงานการประชุมน าเสนอ
ผลงานวิชาการด้านครสิต์ศาสนาศาสตรแ์ห่ง
ประเทศไทย ค.ศ. 2017 จัดโดย วทิยาลัย
พระครสิต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวทิยาลัย
พายัพ ร่วมกับ สถาบันกรุงเทพครสิต์ศาสนา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน, วทิยาลัย
แสงธรรม และ คณะกรรมการศาสนศาสตร์
ศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย ศุกร์ที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2560. หน้า 9-20. 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพเรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ 

ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547 
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ภาคผนวก ฉ 
1.1 รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุที่ส านักหอสมุดมีให้บริการ 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนทศ 

ชื่อห้องสมุด 
จ านวนหนังสือ
ปัจจุบัน(เล่ม) 

จ านวน
วารสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเล่ม (เล่ม) 

จ านวน
หนังสือพิมพ์ 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวน
โสตทัศนวัสดุ 

(ชื่อเรื่อง) 
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, DVD 

ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
พายัพ 

197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

รวม 197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 
 

1.2 รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุดมีให้บริการ 

ล าดับ
ที ่ 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 
ฐานขอ้มูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค .ศ .
1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร 
PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่
สืบค้นได้ส าหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
2 Education Research Complete  เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือส าหรับงานวิจัยด้าน

การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุก
ระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และ
ความช านาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษา
แบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education 
Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของ
วารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 
1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะ
เรื่องมากกว่า 500 รายการ 

3 ScienceDirect ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก
วารสารของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย 
วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   วิทยาศาสาตร์
การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี   ค .ศ. 1995 – ปัจจุบัน โดยส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา Health 
Science 

4 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ -วิจารณ์  
รายงาน หรือข้อเขียนอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท 
จากหนังสือพิมพ์ จากหนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์ 
กว่า 20 ชื่อเรื่อง 

5 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูล
หลากหลายในสหสาขาวิชา เช่น ศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล 

6 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ที่เสนอข้อมูลในรูปของ 
Port ส าหรับนักดนตรี วง Orchestra 

7 Thai Farmers Research Center เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งใน
ภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค
เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนั้น 
นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
8 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ให้บริการสืบค้น

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ  

9 Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสาร
ภาษาต่างประเทศ อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว 

10 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ฐานข้อมูลส าหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง 
กรม รวมถึงประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ 
และการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เป็นต้น 
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ภาคผนวก ช 
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ภาคผนวก ซ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ 

 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 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. ศาสนาจารย์มานิตย์   มณีวงค์   กรรมการ 

4. อาจารย์ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย  กรรมการ 

5. ครศูาสนา ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี   กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09:30 น. 

เปิดการประชุมโดยการอธิษฐาน โดย ดร.ชัยยัณ อุโมษกุล 
 
วารtที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

1.1 ประธานกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุม 
 
วารtที่ 2 เรื่องพิจารณา 

1.1 ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขหลักสูตรดังนี้ 
1. หน้า 3 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ข้อ (4) เพ่ิม “ในประเทศ

ไทยหรือต่างประเทศ” 

เหตุผล เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในประเทศอ่ืนๆ ได้  

2. หน้า 7 ข้อ 1.1 ปรัชญา ความส าคัญ บรรทัดที่ 5 เพ่ิม “ผู้น าและ” 

เหตุผล เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจะเป็นทั้งผู้น าและผู้รับใช้ตามแบบอย่างของ
พระเยซูคริสต์ 
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3. หน้า 21  หัวข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ปรับแผนการศึกษาดังนี้ 

3.1 ก าหนดให้ศึกษารายวิชา ศท.130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ในชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

3.2 ก าหนดให้ศึกษารายวิชา ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   
ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

3.3 ก าหนดให้ศึกษารายวิชา คศ.221 หลักการตีความพระคัมภีร์ ในชั้นปีที่ 2          
ภาคการศึกษาที่ 1 

3.4 ก าหนดให้ศึกษารายวิชา คศ.256 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ ในชั้นปีที่ 2          
ภาคการศึกษาที่ 2 

เหตุผล 1) เพ่ือให้หน่วยกิตรวมในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ไม่มากเกินไป 
2) เพ่ือให้มีรายวิชาในกลุ่มวิชาพระคัมภีร์ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 
 เพ่ือศึกษารายวิชา คศ.221 หลักการตีความพระคัมภีร์ ก่อนศึกษารายวิชา 
 คศ.322 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม 

4. หน้า 27 หมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ข้อ 1.1 แก้ไขดังนี้  
“มีทักษะและมีความรอบรู้ในการสอนหลักธรรม อภิบาล และรับใช้ประชาชนในคริสตจักร 
หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน ชุมชน และสังคม  บนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์  
ประวัติศาสตร์คริสตจักร หลักความเชื่อคริสเตียน  หลักการท าพันธกิจ  โดยค านึงถึงบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม” 

เหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ 

มติ ที่ 1/2559 

“เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) ตามที่ได้แก้ไข” 

 

ปิดการประชุมด้วยการอธิษฐาน  โดย ศาสนาจารย์ ดร. อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร 

ปิดประชุมเวลา  14:30 น. 
 

ครูศาสนา ดร.ชนันภรณ์  ใจเสาร์ดี 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


