
หลักสูตร 

1. ประกาศนียบตัรศาสนศาสตร์ (Diploma of Theological Studies) 
2. ศาสนศาสตร์โทคริสเตียนศาสตร์ (M.C.S. Master of Christian Studies) 
3. ศาสนศาสตร์โทพนัธกิจ (M.Div. Missions) 
4. ศาสนศาสตร์โทศษิยาภิบาล (M.Div. Pastoral Theology) 

ระเบียบการลงทะเบียน 

1. นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนตามวนัเวลาท่ีสถาบนัก าหนดไว้ 
2. รับใบลงทะเบียนและตารางสอนจากเลขาของสถาบนั 
3. ก่อนนักศึกษาจะลงทะเบียนจ าเป็นต้องนัดพบกับท่ีปรึกษาและอาจารย์ฝ่ายวิชาการเพ่ือรับ

ค าปรึกษาเก่ียวกบัวิชาตา่ง ๆ และจ านวนหนว่ยกิตท่ีจะลงทะเบียน  
4. สามารถช าระเงินได้ 2 วิธี คือ 

   1. จา่ยครัง้เดียว   100 % ในวนัลงทะเบียน 
   2. จา่ยครัง้ท่ีหนึง่  25 % ในวนัลงทะเบียน 
       จา่ยครัง้ท่ีสอง  50 %  กลางภาค 

    จา่ยครัง้ท่ีสาม 25 %  ก่อนสอบปลายภาค 
5. การไมไ่ด้ช าระคา่ลงทะเบียนตามก าหนดมีผลให้ไม่สามารถออกเกรดของภาคการศกึษานัน้ๆ และ

ไมส่ามารถลงทะเบียนส าหรับภาคการศกึษาตอ่ไปได้  

การเพกิถอนวชิา 

นกัศกึษาสามารถถอนวิชาท่ีเรียนได้ ภายใน 2 สปัดาห์ หลงัจากท่ีลงทะเบียน ทัง้นีน้กัศกึษาเต็มเวลา
ต้องคงจ านวนหน่วยกิตบงัคบัของนักศึกษา เต็มเวลาไว้ นกัศึกษาบางเวลาสามารถขอเปล่ียนจากวิชาท่ีเอา
หนว่ยกิต เป็นไมเ่อาหนว่ยกิตหลงัจากลงทะเบียนเรียนได้ 1 เดือน หากเกินก าหนดนีจ้ะไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ใด ๆ ทัง้สิน้ 

นกัศกึษาสามารถขอเปล่ียนวิชาหลกัในหลกัสตูรปี 3 ข้ามหลกัสตูรไม่เกิน 3 วิชา เช่น นกัศกึษาท่ีเรียน 
M.Div.(Mission) สามารถขอเรียนวิชาใน M.Div.(Pastoral) แทนวิชาใน M.Div. Mission ได้ไมเ่กิน 3 วิชา 

 

ระเบียบและขัน้ตอนฝ่ายวชิาการ 



การขาดเรียน 

1. ถ้าขาดเรียนจะต้องได้รับอนญุาตจากอาจารย์ผู้สอนวิชานัน้ๆ ก่อนลว่งหน้า 
2. ในกรณีป่วยและไมส่ามารถเข้าชัน้เรียน ควรแจ้งให้อาจารย์ผู้ สอนวิชานัน้ทราบก่อน ถ้าไมส่ามารถแจ้ง

ด้วยตนเอง ก็ขอเพ่ือนแจ้งแทน 
3. นกัศกึษาท่ีขาดการเรียนติดต่อกนัเป็นเวลา 1 เดือน ไม่ว่าป่วยหรือเกิดอบุตัิเหตจุะต้องมาเรียนใหม่ใน

ภาคเรียนตอ่ไป เพราะเวลาเรียนไมพ่อ 
4. เวลาเรียนไม่ถึง 85 % (วิชา 3 หน่วยกิตสามารถขอลาได้ไม่เกิน 5 คาบ ให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารย์

ประจ าวิชาวา่จะให้นกัศกึษาศกึษาเพิ่มเตมิ หรือตดัเกรด หรือหมดสิทธ์ิสอบ) 
5. อาจารย์ผู้สอนจะไม่อนุญาตให้นกัศึกษาขาดเรียนวิชาหนึ่งวิชาใด เพ่ือท าการบ้าน เตรียมเทศน์ หรือ

สอน 
 

ระบบการให้คะแนน 

 การให้เกรดจะเป็นดงันี ้

   A    (100-94) 4 A-   (93 - 90) 3.7 

   B+  (89 - 87) 3.3 B    (86 - 84) 3 

  B-   (83 - 80) 2.7 C+  (79 - 77) 2.3 

  C    (76 - 74) 2 C-   (73 - 70) 1.7 

  D+   (69 - 67) 1.3 D    (66 - 64) 1 

  D-   (63 - 60) 0.7 F    (59 -     ) 0 
 

              I = Incomplete   V = Audit          W = Withdrawn with permission 



การฝึกงาน 

1. จุดประสงค์ในการฝึกงาน 

1.1. เพ่ือให้นกัศกึษาได้น าความรู้ และประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าใช้ฝึกฝนอย่างเตม็ท่ี  ทางด้านภาคปฏิบตัิ 
1.2. เพ่ือจะเป็นโอกาสให้นกัศกึษาได้รับการแนะน า ดแูล และชว่ยเหลือการท างานใน คริสตจกัร

โดยตรง  
1.3. เพ่ือพฒันาชีวิตการรับใช้ของนกัศกึษา  ในการจดัและรักษาวินยัท่ีดีตา่ง ๆ ด้วยตนเอง 
1.4. เพ่ือให้นกัศกึษาได้เตรียมพร้อมในทกุด้านท่ีจ าเป็น ก่อนจบการศกึษาไปรับใช้พระเจ้า 

2. ระยะเวลา 

2.1.  นกัศกึษาหลกัสตูร M.C.S. ต้องฝึกงานอยา่งน้อย 6 เดือน  

2.2. นกัศกึษาหลกัสตูร M.Div. ต้องฝึกงานอยา่งน้อย 9 เดือน  

2.3. หรืออาจแบง่เป็นครัง้ละ 3 เดือน ในช่วงปิดฤดรู้อนแตต้่องได้รับการพิจารณาจากคณาจารย์ก่อน 

3. การประเมินผล อาจารย์ฝ่ายภาคปฏิบตัจิะประเมินผลการฝึกงานด้วยหลกัการดงันี ้

ทุก 2 เดือน นักศึกษาจะต้องเขียนจดหมายถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือแจ้งให้ทราบความเป็นไป 
รายละเอียดเร่ืองสถานท่ีฝึกงานจะแจ้งให้ทราบเม่ือเร่ิมฝึกงาน 

4. การยกเว้นการฝึกงาน 

4.1. ส าหรับนกัศึกษาท่ีเคยรับใช้เต็มเวลาในคริสตจกัรมาแล้ว อย่างน้อย 3 ปี  และได้รับการรับรอง
จากคจ.ท่ีเคยร่วมรับใช้ ไม่ต้องฝึกงาน แต่ต้องย่ืนค าขอยกเว้นการฝึกงาน จากอาจารย์ฝ่าย
ภาคปฏิบตั ิ

4.2. ส าหรับนกัศกึษาท่ีรับใช้เต็มเวลาในขณะท่ีศกึษา ถึง 3 ปี ไม่ต้องฝึกงาน และต้องย่ืนค าขอยกเว้น
การฝึกงานจากอาจารย์ฝ่ายภาคปฏิบตั ิ

 
 
 
 



การส าเร็จการศึกษา (จบหลักสูตรและรับวุฒบัิตร) 

1. ด้านชีวิตส่วนตัวและความประพฤติ 

1.1. มีมาตรฐานชีวิตตามพระคมัภีร์ รักและย าเกรงพระเจ้าและสตัย์ซ่ือตอ่พระเจ้าในทกุด้านของชีวิต 

1.2. นกัศกึษาท่ีจะส าเร็จการศกึษาต้องเป็นท่ียอมรับของอาจารย์ทกุทา่นวา่มีชีวิตคริสเตียนท่ีดีและมี 
ความประพฤตเิรียบร้อย 

1.3. ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ และบคุลิกลกัษณะได้รับการพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ เป็นท่ีประจกัษ์และ
ยอมรับของนกัศกึษาและคณาจารย์ 

2.  ด้านวิชาการ 

2.1. นกัศกึษาต้องมีเกรดเฉล่ียสะสมรวมกนัทัง้ 2 ปี หรือ 3 ปี ไมต่ ่ากวา่ 2.5  
2.2. ก่อนนกัศกึษาจะไปฝึกงาน ต้องสอบผา่นทกุวิชาของหลกัสตูร 
2.3. การจบหลกัสตูรบริบรูณ์เพ่ือรับวฒุิบตัร 

1) นกัศกึษาต้องผา่นการสอบ ข้อเขียน และการสอบสมัภาษณ์รวบยอด จาก  คณาจารย์ 
2) คะแนนของวิชาตา่ง ๆ ผา่นเกณฑ์ เรียบร้อยภายในเดือนมีนาคมของปีท่ีจะรับวฒุิบตัร 
3) ผา่นการฝึกงานเป็นท่ีเรียบร้อยและเป็นท่ียอมรับ (ยกเว้น ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในงานรับใช้มาก่อน) 
4) ช าระหนีส้ินทกุอยา่งครบหมดแก่ทางสถาบนั 
5) อา่นพระคมัภีร์จบทัง้เลม่อยา่งน้อยปีละ 1 รอบ รวมฝึกงานด้วย เป็น 3 รอบ 

 

3. ด้านการรับใช้ 
3.1  มีการรับใช้ในคริสตจกัรในปลายสปัดาห์อย่างสม ่าเสมอ และมีรายงาน  เป็นท่ียอมรับและรับรองว่า

ผลงานดี 
3.2  ได้แสดงออกเป็นท่ีประจกัษ์แก่นกัศกึษาและคณาจารย์ว่า เป็นผู้ มีภาระใจในการ   รับใช้พระเจ้าโดย

เฉพาะท่ีจะกลบัไปรับใช้พระเจ้าท่ีคริสตจกัร หรือภูมิล าเนาเดิม  หรือท่ีท่ีพระเจ้าทรงน าให้ไปรับใช้
อยา่งแท้จริง 

3.3  นกัศกึษาปีสดุท้ายท่ีจะจบฝ่ายวิชาการออกไปรับใช้ จะเทศนา 1 ครัง้ในชัว่โมง    นมสัการของสถาบนั 
 


