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ระเบียบการลงทะเบียน
1. นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนตามวันเวลาที่สถาบันกาหนดไว้
2. รับใบลงทะเบียนและตารางสอนจากเลขาของสถาบัน
3. ก่ อ นนัก ศึก ษาจะลงทะเบี ย นจ าเป็ น ต้ อ งนัด พบกับ ที่ ป รึ ก ษาและอาจารย์ ฝ่ ายวิ ช าการเพื่ อ รั บ
คาปรึกษาเกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ และจานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียน
4. สามารถชาระเงินได้ 2 วิธี คือ
1. จ่ายครัง้ เดียว
100 % ในวันลงทะเบียน
2. จ่ายครัง้ ที่หนึง่
25 % ในวันลงทะเบียน
จ่ายครัง้ ที่สอง
50 % กลางภาค
จ่ายครัง้ ที่สาม
25 % ก่อนสอบปลายภาค
5. การไม่ได้ ชาระค่าลงทะเบียนตามกาหนดมีผลให้ ไม่สามารถออกเกรดของภาคการศึกษานันๆ
้ และ
ไม่สามารถลงทะเบียนสาหรับภาคการศึกษาต่อไปได้

การเพิกถอนวิชา
นักศึกษาสามารถถอนวิชาที่เรี ยนได้ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ลงทะเบียน ทังนี
้ ้นักศึกษาเต็มเวลา
ต้ องคงจานวนหน่วยกิต บังคับของนักศึกษา เต็มเวลาไว้ นักศึกษาบางเวลาสามารถขอเปลี่ยนจากวิชาที่เอา
หน่วยกิต เป็ นไม่เอาหน่วยกิตหลังจากลงทะเบียนเรี ยนได้ 1 เดือน หากเกินกาหนดนี ้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ทังสิ
้ ้น
นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนวิชาหลักในหลักสูตรปี 3 ข้ ามหลักสูตรไม่เกิน 3 วิช า เช่น นักศึกษาที่เรี ยน
M.Div.(Mission) สามารถขอเรี ยนวิชาใน M.Div.(Pastoral) แทนวิชาใน M.Div. Mission ได้ ไม่เกิน 3 วิชา

การขาดเรี ยน
1. ถ้ าขาดเรี ยนจะต้ องได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ผ้ สู อนวิชานันๆ
้ ก่อนล่วงหน้ า
2. ในกรณีป่วยและไม่สามารถเข้ าชันเรี
้ ยน ควรแจ้ งให้ อาจารย์ผ้ ูสอนวิชานันทราบก่
้
อน ถ้ าไม่สามารถแจ้ ง
ด้ วยตนเอง ก็ขอเพื่อนแจ้ งแทน
3. นักศึกษาที่ขาดการเรี ยนติดต่อกันเป็ นเวลา 1 เดือน ไม่ว่าป่ วยหรื อเกิดอุบตั ิเหตุจะต้ องมาเรี ยนใหม่ใน
ภาคเรี ยนต่อไป เพราะเวลาเรี ยนไม่พอ
4. เวลาเรี ยนไม่ถึง 85 % (วิชา 3 หน่วยกิตสามารถขอลาได้ ไม่เกิน 5 คาบ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ประจาวิชาว่าจะให้ นกั ศึกษาศึกษาเพิ่มเติม หรื อตัดเกรด หรื อหมดสิทธิ์สอบ)
5. อาจารย์ผ้ สู อนจะไม่อนุญาตให้ นกั ศึกษาขาดเรี ยนวิชาหนึ่งวิชาใด เพื่อทาการบ้ าน เตรี ยมเทศน์ หรื อ
สอน

ระบบการให้ คะแนน
การให้ เกรดจะเป็ นดังนี ้
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การฝึ กงาน
1. จุดประสงค์ ในการฝึ กงาน
1.1. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ นาความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยูม่ าใช้ ฝึกฝนอย่างเต็มที่ ทางด้ านภาคปฏิบตั ิ
1.2. เพื่อจะเป็ นโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ รับการแนะนา ดูแล และช่วยเหลือการทางานใน คริสตจักร
โดยตรง
1.3. เพื่อพัฒนาชีวิตการรับใช้ ของนักศึกษา ในการจัดและรักษาวินยั ที่ดีตา่ ง ๆ ด้ วยตนเอง
1.4. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เตรี ยมพร้ อมในทุกด้ านที่จาเป็ น ก่อนจบการศึกษาไปรับใช้ พระเจ้ า
2. ระยะเวลา
2.1. นักศึกษาหลักสูตร M.C.S. ต้ องฝึ กงานอย่างน้ อย 6 เดือน
2.2. นักศึกษาหลักสูตร M.Div. ต้ องฝึ กงานอย่างน้ อย 9 เดือน
2.3. หรื ออาจแบ่งเป็ นครัง้ ละ 3 เดือน ในช่วงปิ ดฤดูร้อนแต่ต้องได้ รับการพิจารณาจากคณาจารย์ก่อน
3. การประเมินผล อาจารย์ฝ่ายภาคปฏิบตั จิ ะประเมินผลการฝึ กงานด้ วยหลักการดังนี ้
ทุก 2 เดื อ น นัก ศึก ษาจะต้ อ งเขี ย นจดหมายถึ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ แจ้ ง ให้ ท ราบความเป็ น ไป
รายละเอียดเรื่ องสถานที่ฝึกงานจะแจ้ งให้ ทราบเมื่อเริ่มฝึ กงาน
4. การยกเว้ นการฝึ กงาน
4.1. สาหรับนักศึกษาที่เคยรับใช้ เต็มเวลาในคริ สตจักรมาแล้ ว อย่างน้ อย 3 ปี และได้ รับการรับรอง
จากคจ.ที่ เ คยร่ วมรั บใช้ ไม่ต้องฝึ กงาน แต่ต้องยื่ นคาขอยกเว้ นการฝึ กงาน จากอาจารย์ ฝ่าย
ภาคปฏิบตั ิ
4.2. สาหรับนักศึกษาที่รับใช้ เต็มเวลาในขณะที่ศกึ ษา ถึง 3 ปี ไม่ต้องฝึ กงาน และต้ องยื่นคาขอยกเว้ น
การฝึ กงานจากอาจารย์ฝ่ายภาคปฏิบตั ิ

การสาเร็จการศึกษา (จบหลักสูตรและรั บวุฒบิ ัตร)
1. ด้ านชีวิตส่ วนตัวและความประพฤติ
1.1. มีมาตรฐานชีวิตตามพระคัมภีร์ รักและยาเกรงพระเจ้ าและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ าในทุกด้ านของชีวิต
1.2. นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้ องเป็ นที่ยอมรับของอาจารย์ทกุ ท่านว่ามีชีวิตคริสเตียนที่ดีและมี
ความประพฤติเรี ยบร้ อย
1.3. ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ และบุคลิกลักษณะได้ รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ ้น เป็ นที่ประจักษ์และ
ยอมรับของนักศึกษาและคณาจารย์
2. ด้ านวิชาการ
2.1. นักศึกษาต้ องมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมกันทัง้ 2 ปี หรื อ 3 ปี ไม่ต่ากว่า 2.5
2.2. ก่อนนักศึกษาจะไปฝึ กงาน ต้ องสอบผ่านทุกวิชาของหลักสูตร
2.3. การจบหลักสูตรบริบรู ณ์เพื่อรับวุฒิบตั ร
1) นักศึกษาต้ องผ่านการสอบ ข้ อเขียน และการสอบสัมภาษณ์รวบยอด จาก คณาจารย์
2) คะแนนของวิชาต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ เรี ยบร้ อยภายในเดือนมีนาคมของปี ที่จะรับวุฒิบตั ร
3) ผ่านการฝึ กงานเป็ นที่เรี ยบร้ อยและเป็ นที่ยอมรับ (ยกเว้ น ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานรับใช้ มาก่อน)
4) ชาระหนี ้สินทุกอย่างครบหมดแก่ทางสถาบัน
5) อ่านพระคัมภีร์จบทังเล่
้ มอย่างน้ อยปี ละ 1 รอบ รวมฝึ กงานด้ วย เป็ น 3 รอบ
3. ด้ านการรับใช้
3.1 มีการรับใช้ ในคริ สตจักรในปลายสัปดาห์อย่างสม่าเสมอ และมีรายงาน เป็ นที่ยอมรับและรับรองว่า
ผลงานดี
3.2 ได้ แสดงออกเป็ นที่ประจักษ์ แก่นกั ศึกษาและคณาจารย์ว่า เป็ นผู้มีภาระใจในการ รับใช้ พระเจ้ าโดย
เฉพาะที่จะกลับไปรับใช้ พระเจ้ าที่คริ สตจักร หรื อภูมิลาเนาเดิม หรื อที่ที่พระเจ้ าทรงนาให้ ไปรับใช้
อย่างแท้ จริง
3.3 นักศึกษาปี สดุ ท้ ายที่จะจบฝ่ ายวิชาการออกไปรับใช้ จะเทศนา 1 ครัง้ ในชัว่ โมง นมัสการของสถาบัน

