หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ ๒๕๕๗
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ:
Doctor of Philosophy Program in Linguistics
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) :
พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Doctor of Philosophy (Linguistics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
Ph. D. (Linguistics)
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์จัดให้มีขึ้น เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มี
ความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ภาษาและสร้างองค์ความรู้ไหม่ ๆ ด้านภาษาได้ เพื่อ
ผลิต ดุษฎีบัณฑิต ให้มีความสามารถในการนาความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การ
ประกอบ อาชี พ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรม และมี ค วามสามารถเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีจิตอาสา จริยา
เรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๔.๑ แบบ ๑.๑
๕๔ หน่วยกิต
๔.๒ แบบ ๒.๑
๖๐ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ปี ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน ๕ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารและตาราในวิชาหลักเป็นตารา
ภาษาอังกฤษและตาราภาษาไทย

๒

๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สาเร็จปริญญาโททุกสาขาวิชา อีกทั้งสามารถพูด ฟ๎ง อ่าน
เขียน เข้าใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๔๙
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(๑) ครู อาจารย์ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๒) นักแปลด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๓) นักวิจัย/นักวิชาการศึกษา/นักวิชาการอิสระ
(๔) ผู้สื่อข่าวด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๕) พนักงานต้อนรับ/นักประชาสัมพันธ์
(๖) พนักงานมัคคุเทศก์
(๗) นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
(๘) ข้าราชการพลเรือน

๓

๙. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ ฉายา/นามสกุล
วุฒิการศึกษา
อาจารย์ประจา พ ร ะ ร า ช ว ร มุ นี ( พ ล พธ.บ. (ปรัชญา)
อาภากโร ไชยวิชชู)
M.A. (Linguistics)
*************
M.Phil. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)
ผู้ช่วย
พระมหาสุริยา วรเมธี
พธ.บ.(ปรัชญา)
ศาสตราจารย์ (นักปราชญ์)
M.A. (Linguistics)
*************
M.P.A.
Ph.D. (Linguistics)
อาจารย์
ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล Ph.D. (Linguistics)
*************
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. ( ภาษาอังกฤษ)

๙.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ ฉายา/นามสกุล
อาจารย์ประจา พระราชวรมุนี (พล
อาภากโร ไชยวิชชู)
*************

วุฒิการศึกษา
พธ.บ. (ปรัชญา)
M.A. (Linguistics)
M.Phil. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

สถาบันที่สาเร็จ

ปีที่จบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ ๒๕๓๒
Delhi University, India
๒๕๓๕
Delhi University, India
๒๕๓๗
Delhi University, India
๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
๒๕๒๕
University of Poona, India ๒๕๒๙
University of Poona, India ๒๕๓๑
Nagpur University, India ๒๕๓๕
University of Poona, India ๒๕๓๙
University of Delhi , India ๒๕๓๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
๒๕๓๒
ราชวิทยาลัย

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

Delhi University, India
Delhi University, India
Delhi University, India

อาจารย์ประจา

พระครู โ สภณธรรมาภิ ม ณฑ์ พธ.บ. (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

Nagpur University, India
Nagpur University, India

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

( วิ รั ติ โ ส ภ ณ สี โ ล
หอจันทร์)
*************
พระมหาสุริยา วรเมธี
(นักปราชญ์)
*************

พธ.บ.(ปรัชญา)
M.A. (Linguistics)
M.P.A.
Ph.D. (Linguistics)
ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล Ph.D. (Linguistics)
*************
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. ( ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
University of Poona , India
University of Poona, India
Nagpur University, India
University of Poona, India

ดร. ดิปตี้ มหันตะ
*************

Tezpur Central University, India

อาจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

Ph.D. (English)
M.A. (English)
B.A. (English)

University of Delhi , India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

ปีที่จบ
๒๕๓๒
๒๕๓๕
๒๕๓๗
๒๕๔๑
๒๕๓๔
๒๕๓๖
๒๕๔๐
๒๕๒๕
๒๕๒๙
๒๕๓๑
๒๕๓๕
๒๕๓๙
๒๕๓๖
๒๕๓๒

๒๕๔๗
University of Poona, India ๒๕๓๘
College, Guwahati University,
India

๒๕๓๖

๔

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ป๎จจุบันความสัมพันธ์ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นแนวทางเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
แข่งขัน ทาให้เกิดเขตการค้าเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีขึ้นอย่างมากมายหลายแห่งในโลก และเป็นแนวโน้มที่
จะต้องเกิดและขยายตัวขึ้นในทั่วทุกดินแดน การดาเนินการการค้าในยุคการค้าเสรีเช่นนี้ องค์กรธุรกิจไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือขนาดใหญ่ ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากล ต่างต้องการองค์ความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีระดับสูงเป็นเครื่องนาไปสู่เป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ในยุคโลกาภิวัตน์ มนุษย์ถือว่าเป็นยุค High Technology มีความจาเป็นต้องพัฒนาทุกด้า น
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทางานในองค์กรจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ ที่ทุก
ประเทศจะต้องทุ่มเทงบประมาณจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพตามที่กาหนดไว้ บุคลากรที่มี
ศักยภาพในด้านการใช้ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงของทุก
หน่วยงาน ทั้งในทุกระดับเพื่อนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายให้มากที่สุด
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละปี สาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนไทยขาดศักยภาพใน
ด้านภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาให้ประเทศไทยประสบภาวะล้มละลายหนักกว่าประเทศ
เพื่อนบ้านหลายประเทศที่สามารถใช้ภาษาได้มีประสิทธิภาพ ต้องยอมรับว่า ตัวเลขทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยต้องอาศัยธุรกิจส่งออกและธุรกิจท่องเทีย่ วเป็นหลัก ซึ่งล้วนต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น จึงเป็นเหตุให้ในเวลาต่อมารัฐบาลทุกรัฐบาล โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายขยายการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป
และยังมีนโยบายเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมเป็นต้นแบบหลายแห่งประเทศ เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มี ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของโลกป๎จจุบัน
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โลกไร้พรหมแดนที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้อง
อาศัยระบบสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ล้วนมีผลกระทบโดยตรงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ไทยอันเนื่องมาจากความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคป๎จจุบัน การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างทางสังคม ของประเทศไทย ทั้งโครงสร้าง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ ที่ทาให้สภาพชีวิตและการดาเนินชีวิตของคนไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่มีเรื่องของภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง
ตลอดเวลา

๕

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกั บพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของภาษาในโลก โดยการผลิตบุคลากรด้านภาษาศาสตร์ ที่มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานในสังคมและองค์กรที่จาเป็นต้องใช้ภาษา สามารถนาหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสพัฒนาประเทศ สังคมและองค์กรให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ เ พื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาในต่ างประเทศ กิจ การคณะสงฆ์ ประเทศชาติ สั งคม องค์ ก รอาชีพ และมีคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในอาชีพ
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พล
วัตรระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการ
สร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ดังนี้
 ผลิตดุษฎีบัณฑิต
 วิจัยและพัฒนา
 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
(ไม่มี)
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
(ไมมี)
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดย
ทางานประสานกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ การดาเนินงานด้านวิชาการอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ของฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ชองหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสาคัญของหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ แ ห่ ง คณะสงฆ์ ไ ทย
ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาจุฬ าลงกรณ์ พระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้น เพื่อ เป็ น
สถานศึกษา พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ระดับดุษฏีบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือมี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นาด้านจิตใจและป๎ญญา มีความสามารถในการแก้ป๎ญหา
มีศรัทธา
อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ภาษา
และสร้างองค์ความรู้ไหม่ ๆ ด้านภาษาได้
๑.๒.๒ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความสามารถในการนาความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษา การประกอบอาชีพ การติดต่อสือ่ สาร การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และมีความสามารถเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศ
๑.๒.๓ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีจติ อาสา จริยาเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
๒ แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรภาษาศาสตร์ ให้ - พัฒ นาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก - รายงานผลการประเมินความ
มี ม าตรฐานไม่ ต่ ากว่ า ที่ สกอ. หลักสูตรในระดับสากลที่ทันสมัย
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
กาหนด
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง ผู้ประกอบการ
สม่าเสมอ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
- เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ภาครั ฐ และ ด้านทักษะความรู้ ความ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา สามารถในการทางาน โดย
หลักสูตร
เฉลี่ยในระดับดี
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ - รายงานผลการประเมินความ
ความต้องการของสังคม และการ ต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการด้ า น พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
เปลี่ยนแปลงทางด้านภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ ความ
สามารถในการทางาน โดย
เฉลีย่ ในระดับดี
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- พัฒนาบุคลากรด้านการสอน การ - สนับสนุนบุคลากรด้านการสอนให้ - ปริ มาณงาน วิ จั ย บริ ก าร
วิจัยบริการวิชาการ และการทานุ ทางานวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ วิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง
บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ มี นวั ต กรรมใหม่ ท างานบริ ก าร ศิลปวัฒนธรรมต่ออาจารย์ใน
ประสบการณ์ จ ากการน าความรู้ วิชาการแก่องค์กรภายนอก และ หลักสูตร
ทางภาษาศาสตร์ไ ปใช้ปฏิบัติงาน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้จริง
หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกาหนดให้มีระยะเวลา
และจานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
การคิดหน่วยกิต
- รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายป๎ญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตในระบบทวิภาค
- รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตในระบบทวิภาค
- การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตในระบบทวิภาค
- การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตในระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
๒.๑.๑ ระยะเวลาการศึกษา
- ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
- ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
- ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน
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๒.๑.๒ การลงทะเบียนเรียน
(๑) จานวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน
ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต สาหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน หากต้องลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีพุทธศักราช
๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๕๔๘, (ฉบับที่ ๓), แก้ไขเพิ่มเติมปีพุทธศักราช ๒๕๔๙,
(๒) ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนก่อนเปิดภาคเรียน ๑ สัปดาห์
ระยะเวลาเพิ่ม - ถอนรายวิชา มีระยะเวลา ๒ สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา
๒.๑.๓ การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดของหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน จึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตร
๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ตากว่
่ า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผูม้ ี
ประสบการณ์ทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตัง้ แต่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมี
ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ
๓) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๔ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิ สิ ต มี ค วามแตกต่ า งในเรื่ อ งวั ย วุ ฒิ แ ละคุ ณ วุ ฒิ รวมทั้ ง มี ป๎ ญ หาในการใช้ ภ าษาทั้ ง ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สถิติและการวิจัย
๒.๕ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ ๒.๔
จัดสอนเสริมให้นิสิตในระหว่างภาคการศึกษา
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๒.๖ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
๒.๖.๑ แผนการรับนิสิต แบบ ๑.๑
ปีการศึกษา
จานวนนิสิต
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ชั้นปีที่ ๑
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
ชั้นปีที่ ๒
๐
๑๕
๑๕
๑๕
ชั้นปีที่ ๓
๐
๐
๑๕
๑๕
รวม
๑๕
๓๐
๔๕
๔๕
จานวนที่คาดว่าจะ
๐
๐
๐
๑๕
สาเร็จการศึกษา

๒๕๖๑
๑๕
๑๕
๑๕
๔๕
๑๕

๒.๖.๒ แผนการรับนิสิต แบบ ๒.๑
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวม
จานวนที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

๒๕๕๗
๑๕
๐
๐
๑๕
๐

๒๕๕๘
๑๕
๑๕
๐
๓๐
๐

ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๔๕
๔๕
๐
๑๕

๒๕๖๑
๑๕
๑๕
๑๕
๔๕
๑๕

๒.๗ งบประมาณตามแผน
๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ๒,๒๗๙,๓๕๐ ๔,๕๕๘,๗๐๐ ๖,๘๓๘,๐๕๐ ๖,๘๓๘,๐๕๐ ๖,๘๓๘,๐๕๐
การศึกษา
ร า ย ไ ด้ อื่ น ๆ จ า ก
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
ง า น วิ จั ย / บ ริ ก า ร
วิชาการ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวม
๒,๔๒๙,๓๕๐ ๔,๗๕๘,๗๐๐ ๗,๐๘๘,๐๕๐ ๗,๑๓๘๐๕๐ ๗,๑๘๘,๐๕๐

๑๐

๒.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน
โครงการ
รวม

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑,๒๑๔,๖๗๐ ๒,๓๗๙,๓๕๐ ๓,๕๔๔,๐๒๐
๖๐๗,๓๓๐ ๑,๑๘๙,๖๗๐ ๑,๗๗๒,๐๑๐
๔๘๐,๘๗๐ ๙๕๑,๗๔๐ ๑,๔๑๗,๖๑๐
๑๒๖,๔๔๐ ๒๓๗,๙๔๐
๓๕๔,๔๑๐

๒๕๖๐
๒๕๖๑
๓,๕๖๙,๐๒๐ ๓,๕๙๔,๐๒๐
๑,๗๘๔,๕๑๐ ๑,๗๙๗,๐๑๐
๑,๔๒๗,๖๑๐ ๑,๔๓๗,๖๑๐
๓๕๖,๙๑๐
๓๕๙,๔๑๐

๒,๔๒๙,๓๕๐ ๔,๗๕๘,๗๐๐ ๗,๐๘๘,๐๕๐ ๗,๑๓๘,๐๕๐ ๗,๑๘๘,๐๕๐

๒.๘ ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๙ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการ
เรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับชาติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๙
๓ หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต / โครงสร้างหลักสูตร
๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และต้องศึกษารายวิชาทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ซึ่งลงทะเบียนไว้แล้วตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกาหนด จานวน ๑๘ หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต
๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ศึกษารายวิชาไม่นับหน่วยกิต จานวน
๑๘ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๖๐ หน่วยกิต

๑๑

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
หมวดวิชา
๑.หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหน่วยกิต
๑.๒ ไม่นบั หน่วยกิต
๒ หมวดวิชาเอก
๓ หมวดวิชาเลือก
๔ วิทยานิพนธ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนหน่วยกิต แบบ ๑.๑
(๑๘)
๕๔
๕๔

จานวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑
๙
(๑๘)
๙
๖
๓๖
๖๐

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร แบบ ๑.๑
หมวดวิชาบังคับ จานวน ๖ รายวิชา เป็นวิชาพื้นฐานทีน่ สิ ิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้อง
ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย
(๓)(๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๑ ศาสนภาษาศาสตร์
(๓)(๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๓ สัทศาสตร์และสรศาสตร์ศึกษา
(๓ )(๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๕ สัมมนาระบบคาและประโยค
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๘๐๗ สัมมนาระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาศาสตร์
(๓) (๓-๐-๖)
๐๐๐ ๙๐๖ วิป๎สสนากรรมฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
วิทยานิพนธ์ จานวน ๕๔ หน่วยกิต
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต
๓.๑.๔ รายวิชาในหลักสูตร แบบ ๒.๑
๑. หมวดวิชาบังคับเป็นวิชาพื้นฐานที่นิสติ ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตจะต้องศึกษาโดย
กาหนดให้เป็นวิชานับหน่วยกิต ๙ หน่วยกิต และศึกษาวิชาอืน่ ๆ ที่ไม่นบั หน่วยกิต จานวน ๑๘
หน่วยกิต ดังนี้
๑.๑ วิชาบังคับนับหน่วยกิต จานวน ๙ หน่วยกิต
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย
(๓)(๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๑ ศาสนภาษาศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๒ แนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์ชนั้ สูง
๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์ชนั้ สูง
๓ (๓-๐-๖)
๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จานวน ๑๘ หน่วยกิต
๘๐๘ ๗๐๓ สัทศาสตร์และสรศาสตร์ศึกษา
(๓) (๓-๐-๖)

๑๒

๘๐๘ ๗๐๔ แนวโน้มป๎จจุบันทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๘๐๕ สัมมนาภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๘๐๖ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมและการวางแผนด้านภาษา
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๘๐๗ สัมมนาระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาศาสตร์
(๓) (๓-๐-๖)
๐๐๐ ๙๐๖ วิป๎สสนากรรมฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
๑.๓ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตเพิ่มเติม สาหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือไม่
เคยเรียนวิชาเหล่านี้มาก่อน ต้องเรียนวิชาพื้นฐานเหล่านีโ้ ดยไม่นบั หน่วยกิต
๘๐๘ ๙๑๑ ภาษาศาสตร์พื้นฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๑๒ ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(๓) (๓-๐-๖)
๒. หมวดวิชาเอก ๙ หน่วยกิต
๘๐๘ ๘๐๘ การวิเคราะห์ด้านระบบเสียง
๘๐๘ ๘๐๙ การวิเคราะห์ด้านระบบคา
๘๐๘ ๙๑๐ การวิเคราะห์ระบบไวยากรณ์และความหมาย
๓. หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
๘๐๘ ๙๑๓ ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา
๘๐๘ ๙๑๔ ภาษาศาสตร์กับการแปล
๘๐๘ ๙๑๕ สัมมนาภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์
๘๐๘ ๙๑๖ สัมมนาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
๘๐๘ ๙๑๗ สัมมนาการศึกษาภาษาถิ่น
๘๐๘ ๙๑๘ ศึกษาวิจัยตามกาหนด
๘๐๘ ๙๑๙ เรื่องเฉพาะทางอรรถศาสตร์
๘๐๘ ๙๒๐ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมและภาษาตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
๘๐๘ ๙๒๑ ภาษาสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
๘๐๘ ๙๒๒ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
๔. วิทยานิพนธ์
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
ความหมายของเลขรหัสประจาวิชา
๑. เลข ๓ ตัวแรก
ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงภาควิชา / สาขาวิชา
๒. เลข ๓ ตัวหลัง
ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงลาดับวิชา

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๑๓

๓.๑.๕ แผนการศึกษา
๓.๑.๕.๑ แผนการศึกษา แบบ ๑.๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา / สาขาวิชา
๑ วิชาบังคับ
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กบั สังคมไทย
๘๐๘ ๗๐๑ ศาสนภาษาศาสตร์
๘๐๘ ๗๐๓ สัทศาสตร์และสรศาสตร์ศึกษา
วิชาเอก
วิชาเลือก
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

ภาคเรียน
๒

ภาคเรียน
๓

ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา / สาขาวิชา
วิชาบังคับ
๘๐๘ ๘๐๗ สัมมนาระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาสาสตร์
๘๐๘ ๗๐๕ สัมมนาระบบคาและประโยค
๐๐๐ ๙๐๖ วิป๎สนากรรมฐาน
วิชาเอก
วิชาเลือก
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๓
รหัสวิชา / สาขาวิชา
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๔

จานวนหน่วยกิต
(๓)(๓-๐-๖)
(๓)(๓-๐-๖)
(๓)(๓-๐-๖)
(๙)

หน่วยกิต
(๓)(๓-๐-๖)
(๓)(๓-๐-๖)
(๓)(๓-๐-๖)
๖
๖
(๙)

จานวนหน่วยกิต
๑๒
๑๒
-

๑๔

ภาคเรียน
๔

ภาคเรียน
๕

ภาคเรียน
๖

รหัสวิชา / สาขาวิชา

จานวนหน่วยกิต

๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๑๒
๑๒
-

ภาคการศึกษาที่ ๕
รหัสวิชา / สาขาวิชา
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๖
รหัสวิชา / สาขาวิชา
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๓.๑.๕.๒ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา / สาขาวิชา
ภาคเรียน
๑
วิชาบังคับ
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กบั สังคมไทย
๘๐๘ ๗๐๑ ศาสนภาษาศาสตร์
๓๐๒ ๗๐๒ แนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์ชั้นสูง
๘๐๘ ๗๐๓ สัทศาสตร์และสรศาสตร์ศกึ ษา
วิชาเอก
วิชาเลือก
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๑๒
๑๒
จานวนหน่วยกิต
๑๒
๑๒
-

จานวนหน่วยกิต
(๓)(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
(๓)(๓-๐-๖)
๖
(๖)

๑๕

ภาคเรียน
๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา / สาขาวิชา
วิชาบังคับ
๘๐๘ ๘๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์
ชั้นสูง
๘๐๘ ๘๐๕ สัมมนาภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิง
ประวัติ
วิชาเอก
๘๐๘ ๘๐๘ การวิเคราะห์ดา้ นระบบเสียง
๘๐๘ ๘๐๙ การวิเคราะห์ดา้ นระบบคา
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

ภาคเรียน
๓

ภาคการศึกษาที่ ๓
รหัสวิชา / สาขาวิชา
วิชาบังคับ
๘๐๘ ๗๐๔ แนวโน้มป๎จจุบนั ทางวากยสัมพันธ์
และอรรถศาสตร์
๘๐๘ ๙๑๒ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมและการ
วางแผนด้านภาษา
วิชาเอก
๘๐๘ ๙๑๐ การวิเคราะห์ระบบไวยากรณ์และ
ความหมาย
วิชาเลือก
๘๐๘ ๙๑๓ ภาษาศาสตร์กบั การสอนภาษา
๘๐๘ ๙๑๔ ภาษาศาสตร์กบั การแปล
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
( ๓)(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๙
(๓)

จานวนหน่วยกิต
(๓)(๓-๐-๖)
(๓)(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๙
(๖)

๑๖

ภาคเรียน
๔

ภาคเรียน
๕

ภาคการศึกษาที่ ๔
รหัสวิชา / สาขาวิชา
วิชาบังคับ
๐๐๐ ๙๐๖ วิป๎สสนากรรมฐาน
วิชาเอก
วิชาเลือก
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๕
รหัสวิชา / สาขาวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

ภาคเรียน
๖

ภาคการศึกษาที่ ๖
รหัสวิชา / สาขาวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๑๘. แนวสังเขปรายวิชา (รายละเอียดภาคผนวก ก )

จานวนหน่วยกิต
(๓)(๓-๐-๖)
๑๒
๑๒
(๓)

จานวนหน่วยกิต
๑๒
๑๒
จานวนหน่วยกิต
๑๒
๑๒
-

๑๗

๓. อาจารย์ประจาหลักสูตร
๓.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจา

ชื่อ ฉายา/นามสกุล
พระราชวรมุนี (พล
อาภากโร ไชยวิชชู)
*************

อาจารย์ประจา

พระครู โ สภณธรรมาภิ ม ณฑ์ พธ.บ. (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

Nagpur University, India
Nagpur University, India

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

(วิรัติ โสภณสีโล
หอจันทร์)
*************
พระมหาสุริยา วรเมธี
(นักปราชญ์)
*************

พธ.บ.(ปรัชญา)
M.A. (Linguistics)
M.P.A.
Ph.D. (Linguistics)
ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล Ph.D. (Linguistics)
*************
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. ( ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
University of Poona, India
University of Poona , India
Nagpur University, India
University of Poona, India

ดร. ดิปตี้ มหันตะ
*************

Tezpur Central University, India

อาจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา
พธ.บ. (ปรัชญา)
M.A. (Linguistics)
M.Phil. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

Ph.D. (English)
M.A. (English)
B.A. (English)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

Delhi University, India
Delhi University, India
Delhi University, India

University of Delhi , India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

ปีที่จบ
๒๕๓๒
๒๕๓๕
๒๕๓๗
๒๕๔๑
๒๕๓๔
๒๕๓๖
๒๕๔๐
๒๕๒๕
๒๕๒๙
๒๕๓๑
๒๕๓๕
๒๕๓๙
๒๕๓๖
๒๕๓๒

๒๕๔๗
University of Poona, India ๒๕๓๘
College, Guwahati University,
India

๒๕๓๖

๑๘

๓.๒ อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่ง
ชื่อ ฉายา/
นามสกุล
ศาสตราจารย์
ดร.อุดม
วโรตม์สกิ ขดิตถ์

Ph.D. ( Linguistics)
M.A. (Linguistics)

รองศาสตราจารย์

ดร.อมร แสงมณี

กศ.บ.(เกียรตินิยม)
Ph.D. ( Linguistics)

รองศาสตราจารย์

ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา Ph.D. (Linguistics)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์)
ดร.คาเอียง
Ph.D. (Linguistics)
กองสิน
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์)
ดร.จรรยา อินอ๋อง Ph.D. ( Linguistics)
M.A. (English)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ(บริหารการศึกษา)

University of Poona, India

ดร.สมร เกษสม

University of Poona, India
University of Poona, India

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (App.
Linguistics)
M.A. (Linguistics)
พ ธ . บ . ( ม า นุ ษ ย
สงเคราะห์ศาสตร์)
ดร.ส าเนี ย ง เมื อ ง Ph.D. (Linguistics)
นิล
M.A. (Linguistics)
พธ.บ.(ครุศาสตร์)

สถาบันที่สาเร็จ
Texas University USA.
Michican University USA
วิ ท ย า ลั ย วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า
(ประสานมิตร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Poona, India

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
University of Poona, India
University of Poona, India

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
University of Poona, India
University of Poona, India
University of Poona, India

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Delhi University, India
Delhi University, India
มหาวิทยาลัยมกาจุฬาลงกรณ
ราฃวิทยาลัย

๑๙

๔. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาดุษฎีนิพนธ์
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ได้กาหนดให้นิสิตทาดุษฎีนิพนธ์หรืองานวิจัยเพื่อ
ความก้ าวหน้ า ทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าภาษาศาสตร์ ตามระเบี ย บที่ ก าหนดไว้ใ นคู่ มื อ การท าโครงการ
วิทยานิพนธ์ตามแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔.๑ คาอธิบายโดยย่อ
การวิจัยทางภาษาศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ด้า นภาษาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และออกแบบการ
เรียนการสอนเน้นภาษาศาสตร์ เพื่อนาเอาผลการวิจัยมาเชื่อมโยงและบูรณาการ พร้อมทั้งใช้ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และโครงงานวิจัยต้องได้รับ
ความเห็นชอบคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา
๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานเป็นทีม มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีการศึกษา สามารถคิดและวิเคราะห์
ป๎ญหาได้อย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถสร้างโครงการตามระเบียบการศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
นาเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีประสบการณ์ในการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งเพิ่ม
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
๔.๓ ช่วงเวลา
๔.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ จะเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทาดุษฎี
นิพนธ์ได้หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว
๔.๓.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ จะเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทาดุษฎีนิพนธ์
ได้ เมื่อได้ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
๔.๓.๓ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน
แต่ไม่เกิน ๓ ท่าน ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ท่าน
๔.๓.๔ นิสิตแบบ ๑.๑ มีสิทธิขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้ต่อเมื่อทาดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใข้เวลาทา
ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ นับจากวันที่ลงทะเบียนทาดุษฎีนิพนธ์
๔.๓.๕ นิสิตแบบ ๒.๑ มีสิทธ์ขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อได้ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนด และได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และทาดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใข้ เวลาทาดุษฎีนิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๘ เดือน นับจากวันที่ลงทะเบียนทาดุษฎีนิพนธ์
๔.๔ การสอบคุณสมบัติ
นิสิตจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติทั้งข้อเขียนและปากเปล่าภายหลังจากที่ศึกษา
รายวิชาครบถ้วน และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูครไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ ในการจัดสอบวัดคุณสมบัติ ให้
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์อย่างน้อย ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ให้มี
กรรมการอย่างน้อย ๑ ท่าน มาจากสาขาวิชาที่สอบหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
และให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดาเนินการสอบให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกณฑ์ในการสอบผ่าน
และการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคบมหาวทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

๒๐

วิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙
การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยวิชาบังคับ และหมวดวิชาเอกที่นิสิตเลือกเรียน นิสิตต้องสอบผ่าน
ข้อเขียนทุกหมวดและการสอบปากเปล่า จึงมีสิทธ์ นาเสนอหัวข้อดุ ษฎีนิพนธ์ การประเมินผลการสอบ
ช้อเขียนและปากเปล่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๕ การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
นิสิตต้องสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึก ษาดุษฎีนิพนธ์ และกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ์ตามที่โครงการกาหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
(๒) คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน
ในกรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการสอบดุษฎีบัณฑิตมีมติให้นิสิตปรับปรุงแก้ไขดุษฎี
นิพนธ์ภายหลังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ให้นิสิตดาเนินการแก้ไขและนาดุษฎีนิพนธ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ทั้งฉบับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณา หากคณะกรรมการดังกล่าวให้
ความเห็นชอบและลงนามผลการสอบผ่าน จึงจะถือว่านิสิตไก้สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์และผ่านการสอบที่
สมบูรณ์ เพื่อนาออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยการตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนิ สิ ต สาขาวิ ช าภาษาศาสตร์ ภาควิ ช าภาษาต่ า งประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ
ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้ โดยชี้ให้เห็นถึงกล
ยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิตที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น

๒๑

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
๑ M – Morality มีมารยาททางกายและ มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่
วาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ
เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด
๒. A – Awareness รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ รู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกและสั ง คม
ป๎จจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตน
เพื่อพระพุทธศาสนา

มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี ศ รั ท ธาอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ท างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการให้ออกค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน

๔. A – Ability มีความสามารถในการ
แก้ป๎ญหา

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการแก้ป๎ญหาตนเองและสังคม โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีป๎ญหา (Problem-Based
Learning: PBL) เพื่อนาไปสู่การคิดแก้ไขป๎ญหานั้น ๆ ตามหลัก
พุทธธรรม
๕. C – Curiosity มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด
มีการส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้รอบด้าน คิดสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดองค์ความรู้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์
และวิจารณ์ประเด็นป๎ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
๖. H - Hospitality มีน้าใจเสียสละเพื่อ มีก ารส่ งเสริม ให้ นิ สิ ต มี จิ ตอาสาในการเข้า ร่ ว มกิ จกรรมบ าเพ็ ญ
ส่วนรวม
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
๗. U – Universality มีโลกทัศน์กว้างไกล มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาและ
สังคม
๘. L – Leadership มีความเป็นผู้นาด้าน มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและป๎ญญา
จิตใจและป๎ญญา
๙. A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนา มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบู รณา
ตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม การหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ

๒๒

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จทาง
ธุรกิจ การประกอบสัมมาชีพ และความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงของสังคมโดยภาพรวม บัณฑิตจึงมี
ความจาเป็น ต้องมีความรับผิด ชอบต่อผลที่เกิด ขึ้น เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง ๖ ข้อ เพื่อให้นิสิต
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย ๖ ข้อตามที่ระบุไว้ ดังนี้
(๑) มีพรหมวิหารธรรม และกตัญํูกตเวทิตาธรรม
(๒) มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใสในการแสดงออกทางกายและวาจา
(๓) มีวนิ ัยเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
(๔) มีภาวะผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็นคณะและสามารถแก้ไขป๎ญหาข้อขัดแย้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(๕) เคารพสิทธิและรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อนื่ รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีของความ
เป็นมนุษย์
(๖) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝ๎งให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ ต รงเวลาตลอดจนการนุ่ ง ห่ ม ต้ อ งเป็ น ปริ ม ณฑล และการแต่ ง กายต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความรับผิดชอบ ในการทางานเป็นกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของ
ผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๒๓

๒.๒ ความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นิ สิต ต้องมีความรู้ค วามสามารถวิเ คราะห์วิชาที่ศึกษาในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้น ต้องเป็นสิ่งที่นิสิตต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(๑) มีความรูแ้ ละความเข้าใจศาสตร์และโครงสร้างภาษาของโลก
(๒) มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) มีความสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของภาษา
(๔) มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง
(๕) มีความสามารถประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พุทธธรรมได้
(๖) มีความสามารถบูรณาการความรูด้ ้านภาษากับพระพุทธศาสนาและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิ ชานั้ น ๆ นอกจากนี้ค วรจัด ให้ มีก ารเรี ยนรู้จ ากสถานการณ์ จริ งโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติงานภาคสนาม
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา
(๔) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(๕) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(๖) ประเมินจากรายวิชาที่มีการศึกษาภาคสนาม
๒.๓ ทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว
ดังนั้น นิสิตจาเป็น ต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางป๎ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของป๎ญหา วิธีการแก้ป๎ญหารวมทั้ง
แนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นิสิตต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะ
ทางป๎ญญาดังนี้
(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินวิชาที่เรียนเพื่อใช้ในการแก้ไขป๎ญหาอย่าง

๒๔

สร้างสรรค์
(๓) สามารถศึกษาวิเคราะห์ สรุปประเด็นป๎ญหาและความต้องการตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
(๔) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาศาสตร์ในการแก้ไขป๎ญหาได้
อย่างเหมาะสม
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) ให้นิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป๎ญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้
นิสิตแก้ป๎ญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ป๎ญหา และวิธีการแก้ป๎ญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถาม
เกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
ประเมิน ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบัน อื่น และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นิสิตระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นิสิตไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สามารถสือ่ สารกับกลุม่ คนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกต่อการแก้ปญ
๎ หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ระหว่างกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผูร้ ่วมทีมทางาน
(๓) สามารถใช้ความรู้ในวิชาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
(๕) สามารถแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของส่วนรวม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทงั้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้า นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ

๒๕

คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้
(๑) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(๕) มีภาวะผู้นา
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(๑) คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ ๕.๑, ๕.๒, และ ๕.๓ ได้ในระหว่าง
การทากิจกรรมร่วมกัน
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
๒.๕ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรีย นรู้ด้านทัก ษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
(๑) มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารที่จาเป็นที่มีอยู่ในป๎จจุบนั
(๒) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขป๎ญหาโดยใช้สารสนเทศทางภาษาศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อป๎ญหาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(๓) สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทา
ได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ป๎ญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ป๎ญหา และให้นาเสนอ
แนวคิดของการแก้ป๎ญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนิสิต ในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์

๒๖

๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ
(๒) การทางานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กบั การ
พัฒนาผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านตามข้อ ๒ ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง
โดยที่ผลการเรียนรูแ้ ต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้
๑. คุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีพรหมวิหารธรรม และกตัญํูกตเวทิตาธรรม
(๒) มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใสในการแสดงออกทางกายและวาจา
(๓) มีวนิ ัยเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
(๔) มีภาวะผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็นคณะและสามารถแก้ไขป๎ญหาข้อขัดแย้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(๕) เคารพสิทธิและรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อนื่ รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีของความ
เป็นมนุษย์
(๖) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒. ความรู้
(๑) มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์และโครงสร้างภาษาของโลก
(๒) มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) มีความสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของภาษา
(๔) มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง
(๕) มีความสามารถประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พุทธธรรมได้
(๖) มีค วามสามารถบูร ณาการความรู้ด้ านภาษากับพระพุท ธศาสนาและศาสตร์อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๓. ทักษะทางปัญญา
(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินวิชาที่เรียนเพื่อใช้ในการแก้ไขป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์

๒๗

(๓) สามารถศึกษาวิเคราะห์ สรุปประเด็นป๎ญหาและความต้องการตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
(๔) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาศาสตร์ในการแก้ไขป๎ญหา
ได้อย่างเหมาะสม
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุม่ คนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกต่อการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง
ๆ ระหว่างกลุ่ม ทัง้ ในบทบาทของผูน้ า หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(๓) สามารถใช้ความรู้ในวิชาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) สามารถริเริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
(๕) สามารถแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของส่วนรวม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทงั้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารที่จาเป็นทีม่ ีอยู่ในป๎จจุบนั
(๒) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขป๎ญหาโดยใช้สารสนเทศทางภาษาศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อป๎ญหาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสอื่ สารอย่างเหมาะสม

แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

แบบ ๑.๑
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์
กับสังคมไทย
(๓)(๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๑
ศาสนภาษาศาสตร์
(๓)(๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๓ สัทศาสตร์และสรศาสตร์
ศึกษา (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๕ สัมมนาระบบคาและ
ประโยค (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๘๐๗ สัมมนาระเบียบวิธวี ิจัย
ทางภาษาศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๐๖ วิปส๎ สนากรรมฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
๑. วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๑

๒

๓

๔

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๕

๖

๑

๒

๓

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
๕. ทักษะการ
บุคคล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔

๑

๒

๓

๔

๕

๖



















                    
                    











                    







 

                    











                    











                    











                    











                    

๒๙
รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑

๒. ความรู้

๓

๔

๕

๖

๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์
 
กับสังคมไทย
๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๑
ศาสนภาษาศาสตร์  
๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๒
แนวคิดและทฤษฎี  
ภาษาศาสตร์ชั้นสูง ๓(๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๖
ระเบียบวิธีวิจยั ทาง  
ภาษาศาสตร์ชั้นสูง๓(๓-๐-๖)
๒.วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จานวน
๑๘ หน่วยกิต
๘๐๘ ๗๐๓ สัทศาสตร์และสรศาสตร์  
ศึกษา (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๗๐๔
แนวโน้มป๎จจุบัน
 
ทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๘๐๕ สัมมนาภาษาศาสตร์
 
เปรียบเทียบและเชิงประวัติ(๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๘๐๖ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
 
และการวางแผนด้านภาษา (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๘๐๗ สัมมนาระเบียบวิธวี ิจัย  
ทางภาษาศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖)







                    







                    







                    





๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
๕. ทักษะการ
บุคคล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔

๒

 

๑

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

                    

                    







 

                    





                    



 

                    



 

                    



๓๐
รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑
๘๐๐ ๙๐๖ วิป๎สสนากรรมฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตเพิ่มเติม
๘๐๘ ๙๑๐
ภาษาศาสตร์
เบื้องต้น (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๑๒ ภาษาศาสตร์เพื่อการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ (๓) (๓-๐-๖)
๒. หมวดวิชาเอก ๙ หน่วยกิต



๘๐๘ ๘๐๘
การวิเคราะห์ดา้ น
ระบบเสียง
๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๘๐๙
การวิเคราะห์ดา้ น
ระบบคา ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๑๐
การวิเคราะห์ระบบ
ไวยากรณ์และความหมาย๓ (๓-๐-๖)
๓. หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
๘๐๘ ๙๑๓
ภาษาศาสตร์กับการ
สอนภาษา
๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๑๔
ภาษาศาสตร์กับการ
แปล ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๑๕สัมมนาภาษาศาสตร์เอเชีย



๒




 

                    



                    

















๖

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
๕. ทักษะการ
บุคคล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔

๔



๕

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๓





๒. ความรู้



                    

 
 




                    
                    



                    















 

                    












 

                    
                    







 

                    







                    





๓๑
รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑

๒

อาคเนย์ ๓(๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๑๖สัมมนาภาษาศาสตร์
 
คอมพิวเตอร์
๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๑๗
สัมมนาการศึกษา
 
ภาษาถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๑๘ศึกษาวิจัยตามกาหนด
 
๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๑๙เรื่องเฉพาะทางอรรถศาสตร์  
๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๒๐ภาษาศาสตร์เชิงสังคมและ  
ภาษาตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๒๑ภาษาสัมพันธ์กับการ
 
เปลี่ยนแปลง
๓ (๓-๐-๖)
๘๐๘ ๙๒๒ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
 
๓ (๓-๐-๖)
วิทยานิพนธ์
๘๐๐ ๓๐๐วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
 

๒. ความรู้

๔

๕

๖







                    







                    







                    



 

                    





                    



 

                    



 

                    





                    



๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
๕. ทักษะการ
บุคคล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔

๓



๑

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ( เกรด )
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องลาดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
๒. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องงนิสิต
การกาหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานยืนยัน หรือ
สนับสนุนว่านิสติ และดุษฎีบณ
ั ฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ เป็นอย่างน้อย
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ในการทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทาดุษฎีนิพนธ์
จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการ
ออกข้อสอบหรือกาหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมิน
ข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการ ประจาหลักสูตร
และ/หรือ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทงั้ จากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสติ เอง ส่วนการทวนสอบในระดับ หลักสูตร ให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในของสาขาวิชาภาษาศาสตร์เอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ละรายงานผล
๒.๒.การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต โดยทาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนาผลที่ ได้มา
เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และ กระบวนการเรียนการ
สอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑.สภาวะการได้งานทาดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากการได้ทางานตรงตามสาขาหรือในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยทาการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุน่ ที่สาเร็จการศึกษา
๒.๒.๒.ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต
๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรูจ้ ากหลักสูตร ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิง่ ที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการนาไปใช้ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
๒.๒.๕ ความเห็นและข้อเสนอแนะจาอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของดุษฎีบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์วามรู้ และการปรับปรุง
หลักสูตร ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกา และสังคมในป๎จจุบันมากยิ่งขึ้น
๒.๒.๖ ผลงานของนิสิตและดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
- จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
- จานวนสิทธิบตั ร
- จานวนยกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ

๓๓

- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ การสาเร็จการศึกษา
R แผน ก แบบ ก (๒)
คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
R ได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม
R สอบผ่ า นภาษาต่ า งประเทศ ๑ ภาษา (ระบุ ภ าษาที่ ส ถาบั น ฯก าหนด)
ภาษาอังกฤษ
R สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
R เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
R ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนิ น การให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer – review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา
R เกณฑ์อื่น ๆ ต้องปฏิบตั ิวปิ ๎สสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
R แผน ข
คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
R ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม
R สอบผ่ า นภาษาต่ า งประเทศอย่ า งน้ อ ย ๑ ภาษา (ระบุ ภ าษาที่ ส ถาบั น ฯ
กาหนด) ภาษาอังกฤษ
R สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
R ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึง่ ของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง (Peer –
review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
R เกณฑ์อื่น ๆ ต้องปฏิบตั ิวปิ ๎สสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๓๔

หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์
๑.การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย
- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน
- สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ กิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ
และมีอาจารย์อวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อการ
เรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู้การเป็นอาจารย์ในสาขา ฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
ต้องสอนและมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่
รับผิดชอบเพื่อการ่างเสริมการสอนและวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่โดยการสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง วิชาการทั้งใน
ประเทศ/หรือต่างประเทศ การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
๒.๒. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทนั สมัย
๒.๓. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริหารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้แ ละ
คุณธรรม
๒.๔. มีการกระตุน้ อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
๒.๕. ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขา
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑.การบริหารหลักสูตร
จัดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการจัดทารายวิชา) แต่ละรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร พร้อมทั้งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยดาเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้
- มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.๓)
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
- มีอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ (ผูท้ รงคุณวุฒิ) อาจารย์ที่ ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ (ของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑
- มีการพัฒนาทักษะการสอนและการให้การปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์
- มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบให้ได้มาตรฐาน
- มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร

๓๕

มีการประกันคุณภาพดุษฎีนิพนธ์
โดยดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ข ) ในหัวข้อหลักดังนี้
- การทาดุษฎีนิพนธ์
- การสอบประมวลความรู้
- การสอบวัดคุณสมบัติ
- การสอบดุษฎีนิพนธ์
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทัง้ งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้ ้วยตนเองของนิสติ
๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
คณะมนุษยศาสตร์ มีความพร้อมด้านหนังสือตาราเฉพาะทาง และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาภาษาศาสตร์
ดังนี้
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓
หมวดเบ็ดเตล็ดทัว่ ไป
จานวน
๑,๙๔๑ เล่ม
หมวดปรัชญา
จานวน
๓,๗๐๒ เล่ม
หมวดศาสนา
จานวน ๑๘,๗๖๑ เล่ม
หมวดสังคมสาสตร์และศึกษาศาสตร์
จานวน ๒๗,๔๗๑ เล่ม
หมวดภาศาสตร์
จานวน ๓,๕๑๐ เล่ม
หมวดวรรณคดี
จานวน ๓,๐๒๑ เล่ม
วารสารภาษาไทย
จานวน
๓๖ ชื่อเรื่อง
วารสารภาษาอังกฤษ
จานวน
๖ ชื่อเรือ่ ง
นอกจากนี้ ยังมีสื่อการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ เช่น VCD, DVD, CD – ROM, แผนที่, หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุดผ่านอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ ( Journal-Link ) และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ม
มีการประสานงานกับห้องสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและทาตาราเกี่ยวข้อง เพื่อบริหารให้อาจารย์
และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออืน่ ๆที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่
เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีสว่ นในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อ
หนังสือด้วย และในส่วนของคณะฯ จะมีการสั่งซื้อหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง เพื่อให้บริการ
ห้องสมุดย่อยด้วย

๓๖

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะฯ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุด
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มี เจ้าหน้าที่
ด้านโสตทัศน์อุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาภาษศาสตร์
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้ดุษฎี
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก
เพราะจะเป็นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้นิสติ ดังนัน้ ทางสาขาวิชาฯ จึงกาหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมา
บรรยาย โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างต่า
ปริญญาเอก
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒริ ะดับปริญญาโทเกี่ยวข้องกับภาระงานทีร่ ับผิดชอบ และมีความรู้ดา้ น
ภาษา และภาษาศาสตร์ประยุกต์
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร
และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก
๕. การสนับสนุนและให้คาแนะนาแก่นิสิต
๕.๑ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอืน่ ๆแก่นิสติ
คณะกรรมการแต่งตัง้ อาจารยทีป่ รึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติ ทุกคน โดยนิสิตที่มีปญ
๎ หาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสติ และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกา ( Office Hours ) เพื่อให้นิสติ เข้า
ปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งจะคอยชีแ้ นะ กระบวนการในการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ และ การวิจัย และ มีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้าน
ต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเอง
๕.๒ การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู

๓๗

กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดษุ ฎีบัณฑิต
- มีการศึกาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปิดและการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี
- มีการศึกาความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและนายจ้าง ( ทุกๆ ปีการศึกษา )
- มี ก ารติด ตามการพั ฒ นาอาชี พ และความก้ า วหน้า ในการท างานของดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่ งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีตต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา
เพื่อติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ
๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินการหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานวุฒิสาขา
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓
( มี มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ) อย่างน้อยเปิด
การเรียนการสอนในแต่ละภาคให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบมคอ.๕ และ ๖ ภายใน ๓๐ วันหลังสิน้ สุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๕.จัดทารายงานการดาเนินการหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา ที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
๗.มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน ที่รายงาน
ใน มอค. ๗ ปีทแี่ ล้ว
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๓๘

๘. อาจารย์ใหม่ทกุ คน ( ถ้ามี ) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้าน
การเรียนการสอน
๙.อาจารย์ทกุ คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๐. จานวนข้อมูลบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รบั พัฒนา
ทางวิชาการ และ /หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตต่อดุษฎีบณ
ั ฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอนนั้น พิจารณาจาตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต
การตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้ นแล้วก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้ อ งต้ น ได้ ว่า ผู้ เ รี ย นมีค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ หากวิ ธี ก ารที่ใ ช้ ไ ม่ ส ามารถท าให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ใจได้ ก็ จ ะต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป หากพบว่ามี ป๎ญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป
๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทัง้ ด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชีแ้ จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑. การประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า
ดาเนิ น การประเมิน จากนิสิต โดยติด ตามผลจากการท าดุ ษฎี นิพนธ์ ซึ่ง อาจารย์ส ามารถ
ประเมินผลการทางานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนาเสนอเป็นรายบุคคลและสาหรับศิษย์
เก่านั้นจะประเมินหลักสูตรโดยดุษฎีที่สาเร็จการศึกษา
๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูล ในรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน

๓๙

๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานทีร่ ะบุไว้ในหมวด จ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน
( ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกันกับคุณภาพภายใน)
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลประเมินทั้งหมดจะทาให้ทราบป๎ญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบป๎ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆได้ในทันที
ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ ตลอดเวลาที่พบป๎ญหา สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะทาทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ ความต้องการของ
ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตอยู่เสมอ

๔๐

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๔๑

๑. คาอธิบายรายวิชา
แบบ ๑.๑
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย
(๓)(๓-๐-๖)
(Semina on Buddhist University and Thai Society)
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่
พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพั ฒนาสง
เสริม พระพุ ทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สัง คม ท านุบ ารุงศิ ลปวั ฒนธรรม การจั ด การศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับการศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิต ให้ มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก
และการดาเนินงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัย
สงฆ์ที่จะพึงมีในอนาคต
๘๐๘ ๗๐๑ ศาสนภาษาศาสตร์
(๓)(๓-๐-๖)
(Religious Linguistics)
ศึกษารูปแบบคา สานวน และความหมายเฉพาะที่ใช้ทางศาสนาวิธีการใช้ภาษาที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกตามแนวภาษาศาสตร์
๘๐๘ ๗๐๓ สัทศาสตร์และสรศาสตร์ศึกษา
(๓)(๓-๐-๖)
(Phonetic and Phonological Studies)
ศึกษาวิเคราะห์เรื่องคัดเฉพาะทางสัทศาสตร์และสรศาสตร์ในป๎จจุบัน องค์ประกอบ
ทางสัทศาสตร์ที่มีผลต่อการหาข้อสรุปทางสรศาสตร์
๘๐๘ ๗๐๕ สัมมนาระบบคาและประโยค
(๓)(๓-๐-๖)
(Seminar on Morphology and Syntax)
สัม มนาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และทฤษฎี ท างภาษาศาสตร์ เ กี่ ยวกั บ วิธี ก ารสร้ า งค าและ
ประโยคทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยการรวม ลด เพิ่ม และเปลี่ยนตาแหน่งหน่วยคา การ
สร้างประโยคตามแนวคิดและทฤษฎี Transformational Generative Grammar.
๘๐๘ ๘๐๗

สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์
(๓) (๓-๐-๖)
(Seminar on Research Methodology)
สัมมนาเกี่ยวกับป๎ญหาและมโนทัศน์พื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์
รวมทั้งแนวความคิดและกระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ การสร้างทฤษฎี ตัวแบบ การออกแบบวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิจัย เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์

๔๒

๐๐๐ ๙๐๖ วิป๎สสนากรรมฐาน
(๓)(๓-๐-๖)
(Buddhist Meditation)
ศึกษาหลักการวิป๎สสนากรรมฐานจากพระไตรปิฎก วิธีการปฏิบัติวปิ ๎สสนากรรมฐานใน
คัมภีร์วิมุตติมรรค คัมภิร์วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานของสานักต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย โดยเน้นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์
๕๔ หน่วยกิต
(Dissertation)
ศึกษาวิจัยและนาเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแล แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าดัวยขั้นตอนและรูปแบบของการ
นาเสนอวิทยานิพนธ์
แบบ ๒.๑
๑. หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ วิชาบังคับนับหน่วยกิจ ๙ หน่วยกิต
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย
(๓)(๓-๐-๖)
(Semina on Buddhist University and Thai Society)
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัยตั้งแต่
พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนาสง
เสริม พระพุ ทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สัง คม ท านุบ ารุงศิ ลปวั ฒนธรรม การจั ด การศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับการศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิต ให้ มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก
และการดาเนินงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัย
สงฆ์ที่จะพึงมีในอนาคต
๘๐๘ ๗๐๑

ศาสนภาษาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Religious Linguistics)
ศึกษารูปแบบคา สานวน และความหมายเฉพาะที่ใช้ทางศาสนาวิธีการใช้ภาษาที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกตามแนวภาษาศาสตร์
๘๐๘ ๗๐๒ แนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์ชั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
(Advanced Concept and Theory of Linguistics)
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ของนักภาษาศาสตร์ทั้งใน
อดีตและป๎จจุบัน โดยเน้นผลงานของ Norm Chomsky, Nida Engin

๔๓

๘๐๘ ๗๐๖

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์ชั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
(Advanced Research Methodology in Linguistics)
ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาและมโนทัศน์พื้นฐาน เพื่ อสร้างองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์
การสร้างทฤษฏี ตัวแบบ การกาหนดสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง
และการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิจัย เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาทฤษฏีทางภาษาศาสตร์
๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต
๘๐๘ ๗๐๓ สัทศาสตร์และสรศาสตร์ศึกษา
(๓)(๓-๐-๖)
(Phonetic and Phonological Studies)
ศึกษาวิเคราะห์เรื่องคัดเฉพาะทางสัทศาสตร์และสรศาสตร์ในป๎จจุบัน องค์ประกอบ
ทางสัทศาสตร์ที่มีผลต่อการหาข้อสรุปทางสรศาสตร์
๘๐๘ ๗๐๔ แนวโน้มป๎จจุบันทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
(๓)(๓-๐-๖)
(Current Trends in Syntax and Semantics)
ศึกษางานวิจัยและบทความทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ความคิดเห็นที่สาคัญ
ของนักภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ กัน
๘๐๘ ๘๐๕ สัมมนาภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ
(๓)(๓-๐-๖)
(Seminar on Comparative and Historical Linguistics)
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาอัง กฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ในเอเชียอาคเนย์
รวมทั้งการแบ่งกลุ่มภาษา การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของภาษาในตระกูลเดียวกัน
๘๐๘ ๘๐๖ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมและการวางแผนด้านภาษา
(๓)(๓-๐-๖)
(Sociolinguistics and Language Planning)
ศึกษาการใช้ภาษาเชิงสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดต่างภาษากัน หรือใช้ภาษา
แตกต่างกันไปตามสถานะทางสังคม รวมทั้งสาเหตุและผลของการพูดสองภาษา เพื่อผลในการวาง
แผนการใช้ภาษาที่เหมาะสมสาหรับกิจการต่าง ๆ เน้นภาษาในเอเชียอาคเนย์
๘๐๘ ๘๐๗ สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์
(๓) (๓-๐-๖)
(Seminar on Research Methodology)
สัมมนาเกี่ยวกับป๎ญหาและมโนทัศน์พื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์
รวมทั้งแนวความคิดและกระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ การสร้างทฤษฎี ตัวแบบ การออกแบบวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิจัย เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
๐๐๐ ๙๐๖ วิป๎สสนากรรมฐาน
(๓)(๓-๐-๖)
(Buddhist Meditation)
ศึกษาหลักการวิป๎สสนากรรมฐานจากพระไตรปิฎก วิธีการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน
ในคัมภีร์วิมุตติมรรค คัมภิร์วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานของสานักต่าง ๆ
ในประเทศไทย โดยเน้นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

๔๔

๑.๓ วิชาบังคับไม่นับหน่วย สาหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนวิชาภาษาศาสตร์ หรือไม่เคยเรียนวิชาเหล่านั้น
ต้องเรียนวิชาพื้นฐานเหล่านี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
๘๐๘ ๙๑๑ ภาษาศาสตร์พื้นฐาน
(๓)(๓-๐-๖)
(Basic Linguistics)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ทั้ง
ทางด้านระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค รวมทั้งศึกษาผลงานทางภาษาศาสตร์ของนักคิดที่
สาคัญ ๆ ทางภาษาศาสตร์
๘๐๘ ๙๑๒ ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(๓) (๓-๐-๖)
(Linguistic Approach to English)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการพูดและเขียน
๒. หมวดวิชาเอก ๙ หน่วยกิต
๘๐๘ ๘๐๘ การวิเคราะห์ระบบเสียง
๓(๓-๐-๖)
(Phonological Analysis)
ศึกษาวิเคราะห์ระบบเสียงของภาษา วิธีหาหน่วยเสียงต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจาก
ภาษาที่ทาการวิเคราะห์ เน้นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
๘๐๘ ๘๐๙ การวิเคราะห์ด้านระบบคา
๓(๓-๐-๖)
(Morphological Analysis)
ศึกษาวิเคราะห์ระบบคาของภาษา วิธีหาหน่วยคาต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากภาษาที่
ทาการวิเคราะห์ เน้นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
๘๐๘ ๙๑๐ การวิเคราะห์ระบบไวยากรณ์และความหมาย
๓(๓-๐-๖)
(Grammatical and Semantic Analysis)
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างกับความหมายของภาษาที่ใช้ ทั้งระดับคา
วลี และประโยค
๓. วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
๘๐๘ ๙๑๓ ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา
๓(๓-๐-๖)
(Linguistics and Language Teaching)
ศึ ก ษาหลั ก และทฤษฏี ก ารเรี ย นการสอนภาษาแม่ แ ละภาษาที่ ส อง การทดสอบ
ความสามารถในการใช้ภาษา การเตรียมสื่อการสอนภาษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคม
ตลอดจนป๎ญหาการเรียนการสอนภาษาที่สอง
๘๐๘ ๙๑๔ ภาษาศาสตร์กับการแปล
๓(๓-๐-๖)
(Linguistics and Translation)
ศึกษาการนาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มาเป็นแนวทางในการแปลภาษาต่าง ๆ และ
เปรียบเทียบขบวนการแปลของมนุษย์และคอมพิวเตอร์

๔๕

๘๐๘ ๙๑๕

สัมมนาภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Southeast Asia linguistics)
ศึกษาลักษณะของแต่ละตระกูลภาษาในเอเชียอาคเนย์ คือ ตระกูลไท ออสโตรเอเชีย
ติ ค ไชโนธิ เ บตั น มั ง -เย้ า และออสโตรนิ เ ชี ย น โดยเน้ น ศึ ก ษาลั ก ษณะเฉพาะลั ก ษณะร่ ว ม และ
ความสัมพันธ์ของภาษาเหล่านี้ในแง่ต่าง ๆ
๘๐๘ ๙๑๖ สัมมนาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Computational Linguistics)
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประมวลข้ อ มู ล ภาษาด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ การแปลภาษาด้ ว ย
คอมพิ ว เตอร์ ก ารสร้ า งฐานความรู้ เ พื่ อ การสื บ ค้ น ข่ า วสาร และการสื่ อ สารระหว่ า งมนุ ษ ย์ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์
๘๐๘ ๙๑๗ สัมมนาการศึกษาภาษาถิ่น
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Dialectology)
ศึกษาการแปรของภาษาเชิงประวัติ เชิงเปรียบเทียบ เชิงสังคมและเชิงภูมิศาสตร์ เน้น
ภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
๘๐๘ ๙๑๘ ศึกษาวิจัยตามกาหนด
๓(๓-๐-๖)
(Directed Research)
การวิจัยทางภาษาศาสตร์ในหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตร่วมกันกาหนด
๘๐๘ ๙๑๙ เรื่องเฉพาะทางอรรถศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
(Selected Semantics)
ศึกษางานวิจัยและบทความทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ความคิดเห็นที่สาคัญ
ของนักภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ กัน
๘๐๘ ๙๒๐ สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงสังคมและและภาษาตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Sociolinguistics in the Professions)
ศึกษาการประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับกลุ่ มชนอาชีพต่าง ๆ การสื่อสารทาง
การศึกษา การแพทย์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และทางกฎหมาย
๘๐๘ ๙๒๑ ภาษาสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
๓(๓-๐-๖)
(Language Contact and Language Change)
ศึ ก ษากระบวนการเปลี่ ย นแปลงของภาษา อั น เนื่ อ งมาจากภาษาราชการหรื อ
ภาษาต่างประเทศ อิทธิพลของภาษาราชการที่มีต่อภาษาชนกลุ่มน้อย
๘๐๘ ๙๒๒ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Psycholinguistics)
ศึกษาค้นคว้าวิชาภาษาศาสตร์ในด้านที่เกี่ยวกับจิตวิทยา โดยนาทฤฎีทางภาษาศาสตร์
มาอธิบายการเรียนรู้ภาษา รวมทั้งความขัดแย้งภายในผู้เรียนที่พูดได้หลายภาษา

๔๖

๔. วิทยานิพนธ์
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(Dissertation)
ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิ จัยซึ่งมีเนื้ อหาสาระทางด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธสาสนา ภายใต้การดูแล แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าดัวยขั้นตอนและรูปแบบของการ
นาเสนอวิทยานิพนธ์

๔๗

ภาคผนวก ข
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๑
เพื่อให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อ
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งหรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“นิสิต” ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต
๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับตั้งแต่สาเร็จการศึกษา และผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค และ
๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ ๗ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค รนิ สิ ต ใหม่ โดยพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
๗.๑ ผู้ ส มัครเข้าเป็ น นิ สิ ตต้องเป็นผู้ ส าเร็จการศึก ษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด
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๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับตั้งแต้สาเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ ๘ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค รนิ สิ ต ใหม่ โดยพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
หมวดที่ ๒
การจัดและวิธีการศึกษา
ข้อ ๙ ระบบการศึกษา
บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย จั ด การศึก ษาเป็ นระบบหน่ว ยกิ ต ทวิ ภ าค โดยแบ่ ง เวลาการศึ ก ษาในแต่ ล ะปี
การศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และ
จะกาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ หลักสูตร
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ ศึ กษางานรายวิช าไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเอก
๑๘ หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
๔๘ หน่วยกิต
๑๐.๒ หลักสู ตรปริ ญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔
หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
๙
หน่วยกิต
วิชาเอก
๙
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
๖๐ หน่วยกิต
ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ
๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ

๕๐

๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย
ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑
๑๑.๔ รายวิชาที่กาหนดให้นิสิตฟ๎งการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีก
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฎิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง
และเมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย อาจอนุ มั ติ ใ ห้ นิ สิ ต ที่ ข อเปลี่ ย นสาขาวิ ช าโอนหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าในระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้นาไป
คานวนค่าระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือ S
ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่
๑๓.๑ นิ สิ ตมีเหตุจ าเป็ น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิ ต
วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิตต้องยื่นคาร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หาก
พ้นจากกาหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๑๓.๑.๒ มีความจาเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โดยมีใบรับรอง
แพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๓.๑.๔ มีเหตุจาเป็นสุดวิสัยอื่นที่สาคัญ
ในกรณี ที่ นิ สิ ต ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การศึ ก ษา ให้ นั บ ระยะเวลาที่ ล าพั ก การศึ ก ษารวมอยู่ ใ น
ระยะเวลาศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว ในกรณีนี้ให้
นิสิตได้ w ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนึ้
๑๔.๑ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ต่ากว่า ๒.๕๐
๑๔.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐
๑๔.๓ ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ
๑๑.๒ แล้วแต่กรณี
๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ ๓๒.๕
๑๔.๕ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ล งทะเบียนรายวิช าในภาค
การศึกษาปกติตามข้อ ๑๗.๕
๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต

๕๑

ข้อ ๑๕ นิสิ ตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลั บเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายใน
กาหนดระยะเวลา ๒ ปี นั บ จากวั น ที่ นิ สิ ต พ้ นสภาพการเป็ น นิ สิ ต และถ้ า คณบดีบั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการ
เป็ น นิ สิ ต นั้ น รวมอยู่ ใ นระยะเวลาการศึ ก ษาทั้ ง หมด ในกรณี เ ช่ น นี้ นิ สิ ต ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ
เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาทั่วไป
หมวดที่ ๓
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
๑๖.๑ ผู้ ขึ้น ทะเบี ย นเป็นนิสิ ตต้องนาหลั กฐานที่บัณฑิตวิทยาลั ยกาหนดมายื่นต่อกอง
ทะเบีย นและวัดผลด้ว ยตนเองตามวันเวลา และสถานที่ที่กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลั ย นิสิตต้องลงทะเบียน
รายวิชาที่ต้องศึกษาในภาคนั้นทั้งหมดพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย
๑๖.๒ ผู้ ไ ม่ ส ามารถมายื่ น ค าร้ อ งขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นิ สิ ต ตามวั น ที่ ก าหนดต้ อ งแจ้ ง
เหตุขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่กาหนดไว้
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว ต้องมา
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง จึงอนุญาต
ให้ มอบหมายผู้ แทนมาขึ้น ทะเบี ย นแทนได้ ทั้งนี้ต้องทาให้ เรีย บร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา
๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา
๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกาหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจาก
วันเปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
๑๗.๓ จานวนหน่วยกิตที่กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
๑๗.๔ นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่กาหนด ต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา ตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓ หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต
๑๗.๖ นิ สิ ต ที่ไ ด้ศึก ษารายวิช าครบตามหลั กสู ต รแล้ ว แต่ ยัง ไม่ส าเร็ จการศึ กษาต้อ ง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา
ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิตต้องมีอาจารย์ ที่ปรึ กษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะนาและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในทาเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

๕๒

ข้อ ๑๙ การถอน เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา
๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายใต้เงื่อนไข และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้
๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน
๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลักจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน
๓๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รับ w
ในรายวิชาที่ถอน
๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F
ในรายวิชานั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้
ถอนได้ ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้ W ในรายวิชานั้น
๑๙.๒ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระทาได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
โดยได้รับ ความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และหากพ้นกาหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้นิ สิตผู้นั้ นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษา
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
หมวดที่ ๔
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา
๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดย
อาจทาการวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ทาหรือวิธีอื่นใดที่
เหมาะสมกับรายวิชานั้น
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่สาหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น
หรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้
บัณฑิตวิทยาลัยอาจกาหนดระเบียบที่ไม่ ขัดกับข้อบังคับนี้ เพื่อใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้
๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด ใน
ภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจ
ของอาจารย์ประจาวิชา
ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา
๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ ระดับ มีผล
การศึกษาระดับและค่าระดับดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ค่าระดับ
ดีเยี่ยม (Excellent)
A
๔.๐
ดีมาก (Very good)
B+
๓.๕
ดี (Good)
B
๓.๐
ค่อนข้างดี (Very Fair)
C+
๒.๕
พอใช้ (Fair)
C
๒.๐
ตก (Failed)
F
๐
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๒๑.๒ ในรายวิ ช าใดที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดให้ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ไ ม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ แ สดงผล
การศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้
สัญลักษณ์
ผลการศึกษา
S (Satisfactory)
เป็นที่พอใจ
U (Unsatisfactory)
ไม่เป็นที่พอใจ
๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ทาการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชา
นั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
สภาพการศึกษา
I (Incomplete)
ไม่สมบูรณ์
SP (Satisfactory Progress)
ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
UP (Unsatisfactory Progress) ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
W (Withdrawn)
ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา
Au (Audit)
ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
๒๑.๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์
๒๑.๔.๑ ให้ใช้ IP (In Progress) สาหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียง
๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กาหนดเป็น
๔ ระดับดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellent)
A
ดี
(Good)
B+
ผ่าน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
๒๑.๕ การให้ F ให้กระทาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓
๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑
๒๑.๕.๓ นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒
๒๑.๕.๔ นิสิตไม่แก้ค่า I ตามข้อ ๒๑.๖.๒ วรรคสุดท้าย
๒๑.๕.๕ นิสิตทาผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก
๒๑.๖ การให้ I จะกระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะ
ป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจาวิช าและคณบดีบัณฑิตวิทยาลั ยเห็ นสมควรให้ รอผล
การศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
การแก้ค่า I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รั บมอบหมายจากอาจารย์
ประจ าวิช าให้ ครบถ้ว น เพื่อให้ อาจารย์ ประจาวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิ ตผู้ นั้นแก่บัณฑิต
วิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป
๒๑.๗ การให้ S จะกระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
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๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรกาหนดให้วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ
๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับ
อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒
๒๑.๘ การให้ U จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่า
ระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ
๒๑.๙ การให้ IP จะกระทาเพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียง
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคที่นิสิตลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์
๒๑.๑๐ การให้ W จะกระทาได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๙.๑.๒ และ
ข้อ ๑๙.๑.๓
๒๑.๑๑ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมิได้วัดผล
การวัดผลให้กระทาเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่
ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ทาการวัดผล รายวิชาที่ได้ SP
เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน
๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่ องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล
การวัดผลให้กระทาเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่
ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ทาการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP
นั้นเป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน
ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้า
๒๒.๑ การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A,
B, C หรือ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่า
กว่า B หรือ S
๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีก และสอบให้ได้ระดับไม่ต่ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี
๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชา
เดิมหรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันได้
๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้าหรือแทนตามที่หลักสูตรกาหนดการนับหน่วย
กิตตามข้อ ๒๒.๑ นับจานวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุก ภาค โดยคานวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และคานวณหาค่าเฉลี่ยสะสม
สาหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาป๎จจุบัน
ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจาภาค ให้คานวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วย
กิตของรายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน และหารผลรวมนั้นด้วยจานวนหน่วยกิต
ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ป๎ดเศษ
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ข้อ ๒๕ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I S U W และ Au ไม่ให้นารายวิชา
นั้นมาคานวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔
หมวดที่ ๕
การทาวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการทาวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ภาคการศึ ก ษาปกติ และมี ห น่ ว ยกิ ต สะสมไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๖ หน่ ว ยกิ ต จึ ง จะมี สิ ท ธิ์ เ สนอโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตที่ ศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อยกว่า ๒
ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว
ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การนาวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่ ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
หมวดที่ ๖
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒
๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม
๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและได้ระดับ S ใน
กรณีที่หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U
๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา
๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐
๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ
๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ
หมวดที่ ๗
ความประพฤติและวินัยนิสิต
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระทาผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิด ดังนี้
๓๒.๑ ภาคทัณฑ์
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๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา
๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี
๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ในกรณีที่นิสิตกระทาผิ ดข้อบังคับ ระเบียบ
คาสั่งหรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วใน ข้อ ๓๒
นิสิตต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้
๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย
๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีกาหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีกาหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิต ที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระทาผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณี
เฉพาะกรณีที่นิสิตกระทาผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้
๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒ ยังคง
ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๓๐
๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็น
ต้นไป ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓)
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติ ส ภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่ อวั น ศุ กร์ ที่ ๑
กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ จึงให้แก้ไขเพิ่ม เติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต
๖.๑ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๖.๑.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต
๖.๒.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๖.๒.๒ ต้องได้รั บค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จาก
ระบบ ๔ แต้ ม ยกเว้น ผู้ มีป ระสบการณ์ก ารท างานติ ดต่อ กันเป็นเวลาไม่น้ อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็ จ
การศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ
๖.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๗ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
๗.๑ ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑
๗.๑.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิ ทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับ เฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม
ยกเว้น ผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันสาเร็จการศึกษาหรือมี
ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ
๗.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒
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๗.๒.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้
เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
๗.๒.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สาเร็จการศึกษาและผู้
จบเปรียญธรรมเก้าประโยค
๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชา
ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะกาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้
ระบบไตรภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ หลักสูตร
๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๐.๒ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒)
๑๐.๓ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ข
๑๐.๔ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ และแบบ ๒
โครงสร้างของแต่ละหลั กสูตร การศึกษารายวิชาและการทาวิทยานิพนธ์ตาม
จานวนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตร ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
๑๑.๒ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
๑๑.๓ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อยกว่า ๖
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
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๑๑.๔ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถสาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่กาหนดคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๕ การนับเวลาในข้อ ๑๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย
ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ ดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
C+
C
F
ค่าระดับ ๔.๐๐
๓.๖๗
๓.๓๓
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๐
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้
๒๗.๑ นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว
๒๗.๓ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑
ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ขออนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
๒๗.๔ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐
อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐”
ข้อ ๒ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒
(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ก าหนด
ส่วนประกอบเพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ประกาศบั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๖ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๒
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน
ข้อ ๖ การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
๖.๑ ให้นิสิตจัดทาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง
เป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อน เมื่อผ่าน
การตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอน
๖.๒ โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้
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(๑) หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๒) รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
(๓) ความเป็นมาและความสาคัญของป๎ญหา
(๔) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(๕) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(๖) วิธีดาเนินการวิจัย
(๗) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
(๘) โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์(สารบัญชั่วคราว)
(๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ
(๑๐) ประวัติผู้วิจัย
ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ และข้อกาหนดอื่น ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓ การเสนอขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิท ยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบคาร้อง บฑ
๘ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จาวน ๖ ฉบับ ในจานวนนี้ต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้สมควร
เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคน บนปกของโครงร่างฯ จานวน ๑ ฉบับ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔ นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัย
หรื อ แบบสอบถามชั่ ว คราว ต้ อ งส่ ง ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ในวั น พิ จ ารณาหั ว ข้ อ และโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์
๖.๕ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง จะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิต
เสนอ และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้านาเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย
๖.๖ เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบ
คาร้อง บฑ ๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จานวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประธาน
คณะกรรมการพิ จ ารณาหั ว ข้ อ และโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอผลการพิ จ ารณาหั ว ข้ อ และโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๗ เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่
ได้รับอนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ข้อ ๗ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๗.๑ นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย
กิต
๕.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖
หน่วยกิต
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๗.๓ ให้ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นวิ ทยานิ พ นธ์ ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น ที่ บั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย
ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ ๙ แล้วยื่นต่อบัณฑิต
วิทยาลั ย พร้ อมทั้ง ช าระเงิน ค่า ลงทะเบี ย นในส่ ว นงานตามที่ม หาวิท ยาลั ยก าหนดหากไม่ ส ามารถช าระ
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ต้องยื่นคาร้องขอชาระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิต
วิทยาลั ย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน ทาการ หากเกินต้องช าระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียนล่ าช้า
จานวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ วันทาการ
ข้อ ๘ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์
๘.๑ การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระสาคัญให้นิสิตยื่นแบบคา
ร้ อ ง บฑ ๘ พร้ อมทั้ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลที่ ข อเปลี่ ย นแปลงต่ อ คณบดีบั ณ ฑิต วิ ทยาลั ย เพื่อ ขออนุ มัติ โ ดยผ่ า น
คณะกรรมการควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ เ มื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นแปลงให้ น าส่ ง หั ว ข้ อ และโครงร่ า งที่
เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๔ ชุด
๘.๒ หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระสาคัญ นิสิตต้อง
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้า
อีก ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่า
ไม่มีเหตุผลความจาเป็นเพียงพอ นิสิตต้องชาระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้าอีก
๘.๓ ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่น
คาร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว
หมวดที่ ๓
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ข้อ ๙ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
๙.๑ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จานวนไม่น้อยกว่า
๒ รูปคน แต่ไม่เกิน ๓ รูป/คน ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน
๙.๒ คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตทาวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
๙.๓ คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติ
ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตทาวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับวิธีทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งตัดสินแก้ไขป๎ญหาที่
เกิดขึ้นขณะทาวิทยานิพนธ์
(๒) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ข้อ ๑๐ การเขียนวิทยานิพนธ์
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ให้ นิสิ ตเรี ย บเรี ยงวิทยานิพนธ์โ ดยให้ มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการทา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ ๔
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ข้อ ๑๑ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
๑๑.๑ นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และ
ยังไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดทาหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษาตั้งแต่
๖ หน่วยกิตขึ้นไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงานความก้าวหน้า
ในการจั ด ท าหั ว ข้ อ และโครงร่ างวิ ทยานิพ นธ์ ต่อ บั ณฑิ ต วิท ยาลั ยและอาจารย์ ผู้ ติด ตามความก้ า วหน้ า
วิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๓ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ) ผู้ ผ่ า นรายวิ ช าที่
กาหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดทาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์
ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๔ นิสิตผู้ ลงทะเบี ยนทาวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน
หมวดที่ ๕
การสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๑๒ การขอสอบวิทยานิพนธ์
๑๒.๑ นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ
(๑) ใช้เวลาทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และ
ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๓) เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ทาการขอสอบได้
๑๒.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ
(๑) ใช้เวลาทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรและได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาหนด
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์สาเร็จสมบูรณ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมกา
ควบคุมวิทยานิพนธ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ทาการขอสอบได้
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๑๒.๓ ให้นิสิตยื่นคาร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๑๒.๔ ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นคาร้อง
แล้ว ๑๐ วันทาการ
๑๒.๕ ให้นิสิตยื่นแบบคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว รวมทั้งบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๖ ชุด
๑๒.๖ ให้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละบทคั ด ย่ อ ถึ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
๑๓.๑ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ มีจานวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕
ท่าน ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
(๒) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน
๑๓.๒ เมื่อบัณฑิตวิทยาลั ยติดต่อเชิญผู้ ที่ส มควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิ พนธ์ได้แล้ ว ให้ เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
๑๓.๓ เมื่อประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน
และมี ห นั ง สื อ เชิ ญ ถึ ง กรรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ก่ อ นวั น สอบ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ วั น รายนาม
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับสาหรับผู้สอบ
๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้
ให้ แ จ้ ง ต่อ บั ณ ฑิตวิ ทยาลั ย โดยผ่ านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิ ทยานิพ นธ์ พร้ อมทั้ งแจ้ง ผลการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย
หมวดที่ ๖
การประเมินผลวิทยานิพนธ์
ข้อ ๑๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์
๑๔.๑ ในการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล
ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ
๑๔.๒ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง
๑๔.๓ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและคาแนะนานั้น ก่อนที่จะนาวิทยานิพนธ์ฉ บับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลั ย กรณีที่นิ สิ ตไม่ส ามารถส่ งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการกาหนด จะต้อง
ดาเนิ นการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วัน
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สอบ หากเกินจากกาหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องดาเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพ
นิสิตอยู่เท่านั้น
๑๔.๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทาการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยกาหนด
เป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellence)
A
ดี (Good)
B+
ผ่าน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์ IP (In progress)
๑๔.๕ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ อาจ
กระทาได้เมือ่ เห็นสมควร แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์
นั้นได้รับการแก้ไขทั้งรูปแบบ และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนาม
อนุมัติ
๑๔.๖ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดี
บั ณฑิต วิทยาลั ย หากมีมติไ ม่เป็ น เอกฉันท์ใ ห้ รวบรวมใบประเมิน ผลของกรรมการทุก ท่าน เพื่อ ส่ งให้
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๕ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
๑๕.๑ เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
แล้ว ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน
จานวน ๗ เล่ม โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย ตามรูปแบบที่ บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดพร้อมด้วย
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ Microsoft Word และไฟล์ Adobe PDF จานวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตสาเร็จการศึกษา
๑๕.๒ ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออื่น ๆ หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นคาร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจานวนที่
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จานวน ๑
ชุด
๑๕.๓ วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่สาเร็จ
การศึกษาให้เป็น ลิขสิทธิ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนนาไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
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บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๑๖ นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ หั ว ข้ อ และโครงการวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละลงทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว ก่ อ นที่ จ ะ
ประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ว่ า ด้ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๒และระเบีย บบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖
ข้อ ๑๗ นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิ พนธ์ และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(พระศรีสิทธิมุนี)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

๖๗

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิ ทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความใน
ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่ป ระชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า ๖ สั ปดาห์ และมีจานวนชั่ว โมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๔ จานวนหน่วยกิตที่กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วย
กิตและไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้ อยกว่าหรือมากกกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒

(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปํฺโญ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

๖๘

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่ อ ให้ การศึ ก ษาวิ ช ากรรมฐานของนิสิ ต บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิป๎สสนา
กรรมฐาน ดังนี้
(๑)
วางนโยบาย กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ
วิป๎สสนากรรมฐาน การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน
(๒) กาหนดวัน เวลาและสถานที่ สาหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนา
กรรมฐาน
(๓) รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน ในวัน เวลาและสถานที่
ตามที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
(๑)
นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(๒) นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน
(๓) นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า
๔๕ วัน โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป

๖๙

ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปํฺโญ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

๗๐

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๒. ระดับปริญญาโท มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้
๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก (๑) ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัย
อาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ ๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๘
หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และทาการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖
หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๘
หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ
๖
หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
๓. ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้

๗๑

๑) แบบ ๑ ผู้เข้าศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น ๒
แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต
๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และทา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๕๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

(พระราชรัตนโมลี)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๒

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อให้การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตที่ศึกษาหลักสูตรพุทธสาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นไปตาม
ความในข้อ ๙.๒ (๓) แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุ ม ครั้ งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อ วั น ที่ ๕ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึ งให้ ย กเลิ กประกาศบั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลั กสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๑ การเสนอโครงร่างสารนิพนธ์เพื่อการขอสอบวัดคุณสมบัติ
๑.๑ นิสิตผู้ผ่านการศึกษาและได้รับผลประเมินในรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัย กาหนดให้มี
การสอบสารนิพนธ์เพื่อวัดคุณสมบัติ เป็นผู้มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติ
๑.๒ นิสิตต้องเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ พร้อมกับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ จานวน ๑ รูป/คน คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ ๗.๓ แห่งระเบียบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า มีเนื้อซ้าซ้ อนกับประเด็นที่ได้เคยมีการศึกษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยมี
สิทธิยับยั้งได้
๑.๓ ในกรณีที่นิสิตได้เสนอโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว แต่ไม่สามารถดาเนินการวิจัยตาม
โครงร่างเดิม การปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ย่อมเป็นสิทธิที่นิสิตจะกระทาได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์
ข้อ ๒ การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติ
๒.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๒.๒ นิสิตต้องยื่นคาร้องขอสอบพร้อมกับสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๔ เล่ม ผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
๒.๓ รูป แบบสารนิ พนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข้อ ๓ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
๓.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ จานวน ๓ รูป/
คน ทั้ งนี้ ต้ องมี อ าจารย์ ป ระจ ามหาวิท ยาลั ยหรื อ เจ้ า หน้า ที่ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย อย่า งน้ อย ๑ รู ป /คน
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้ถือเป็นความลับสาหรับผู้สอบ

๗๓

๓.๒ ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถมาประชุมตรวจสอบสารนิพนธ์
ได้ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้ อยกว่า
๒ รูป/คน
๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ ๗.๓ แห่งระเบียบ
บัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๔ การสอบวัดคุณสมบัติ
๔.๑ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ได้ตามขั้นตอนในข้อ ๒
๔.๒ ในกรณีที่นิสิตสอบผ่านให้แก้ไขตามมติและคาแนะนาของคณะกรรมการก่อนนา
สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๓ การแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ต้องใช้
เวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันสอบจนถึงวันส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ข้อ ๕ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ
การประเมิ น ผลการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามในข้ อ ๑๑ แห่ ง ระเบี ย บบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๖ การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
๖.๑ ให้นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์
ครบถ้วนทุกคน จานวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าผ่านการสอบวัดคุณสมบัติใน
รายวิชานั้น ๆ
๖.๒ สารนิพนธ์ของนิสิตให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ก่อนนาไปพิมพ์เผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ สาหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

(พระศรีสิทธิมุนี)
รักษาการคณบดี
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

๗๔

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔)
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓
--------------------เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
อาศยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑
๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร
๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม
๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชา
และได้ระดับ S ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U
๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓๐.๗ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(proceeding)

๗๕

๓๐.๘ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์
(Peer -review) และเป็นที่ยอมรับ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ ๕)
พุทธศักราช ๒๕๕๓
-----------------------

โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง บางส่ ว นของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิท ยาลั ย ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึก ษา พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๑ (ฉบั บที่ ๔) แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่
๑๗ มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับบี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม

พุทธศักราช ๒๕๕๓

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๗๙

๘๐

๘๑

๘๒

๘๓

ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร

๘๔

ประวัติคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑. พระราชวรมุนี Ph.D. (พล อาภากโร/ไชยวิชชู)
๑. ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาต่างประเทศ
สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัติการศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D. (Linguistics)
๒๕๔๑
Delhi University, India
M.Phil. (Linguistics)
๒๕๓๗
Delhi University, India
M.A. (Linguistics)
๒๕๓๕
Delhi University, India
พธ.บ. (ปรัชญา)
๒๕๓๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ
๓. คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย
คาสั่งที่ วันที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒
๔. งานสอนภายใน ๓ ปี
ลาดับ
ระดับปริญญาตรี
๑
การฟ๎งการพูดภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๓
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘๕

๕. งานวิจัย ตารา หนังสือ
๕.๑ งานวิจัย
พระราชวรมุนี(พล อาภากโร). รูปแบบละขบงนการสร้าวองค์ความรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ขององค์กรการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย .
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒๕๕๕.
๕.๒ หนังสือ
พระราชวรมุนี (พล อาภากโร). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประธาน คณะบรรณาธิการ กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒
พระราชวรมุนี(พล อาภากโร). มหาพาเรียนภาษาอังกฤษ พิมพ์ครั้งที่ ๘.
กรุงเทพมหานคร :มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
พระราชวรมุนี (พล อาภากโร). ๕ ขั้นบันไดเข้าใจภาษาอังกฤษ พิมพ์ครั้งที่ ๓
กรุงเทพมหานคร : ประยูรศาสน์การพิมพ์, ๒๕๕๔.
๕.๓ เอกสารประกอบการสอน
พระราชวรมุนี(พล อาภากโร) . เอกสารประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๕

๘๖

๒. พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล หอจันทร์) (Ph.D.)
๑. ตาแหน่ง อาจารย์ประจาวิทยาเขตสุรินทร์
สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัติการศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D. (Linguistics)
๒๕๔๐
Nagpur University, India
M.A. (Linguistics)
๒๕๓๖
Nagpur University, India
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
๒๕๓๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๓. งานสอนภายใน ๓ ปี
ลาดับ
ระดับปริญญาตรี
๑
๒
๑

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
สัทศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาโท
หลักและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. งานวิจัย หนังสือ และบทความ
๔.๑ งานวิจัย
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล). ป๎ญหาอุปสรรคการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
๔.๒ หนังสือ
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) ปริวรรตคัมภีร์ใบลานอักษรขอมภาษา
สุรินทร์ ๒๕๕๑.

๘๗

พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) ประวัติพุทธศิลป์สากล. มหาจุฬาคช
สาร ๕ (ตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔) : ๓๔-๓๗.
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) การศึกษาสงฆ์สุรินทร์, ๓๖-๔๐.
สุรินทร์ : สุรินทร์ออฟเส็ท, ๒๕๕๕.
๔.๓ เอกสารประกอบการสอน
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. สุรินทร์ :
เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์, ๒๕๔๘.
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) สัทศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ.
สุรินทร์ : เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์, ๒๕๕๐.
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) สื่อการสอนภาษาอังกฤษ. สุรินทร์ :
เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์, ๒๕๕๓.

๘๘

๓. พระมหาสุริยา วรเมธี นักปราชญ์ Ph.D.
๑. ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาต่างประเทศ
สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัติการศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D. (Linguistics)
๒๕๓๕
Nagpur University, India
M.P.A.
๒๕๓๑
University of Poona, India
M.A. (Linguistics)
๒๕๒๙
University of Poona, India
พธ.บ. (ปรัชญา)
๒๕๒๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๓. คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย
คาสั่งที่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๕
๔. งานสอนภายใน ๓ ปี
ลาดับ
ระดับปริญญาตรี
๑
๒
๓
๔

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
การแปลเฉพาะด้าน
ภาษากับการสื่อสาร
ระเบียบวิธีวิจัยภาษาไทย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. หนังสือ งานวิจัยและบทความ
๕.๑ งานวิจัย
พระมหาสุริยา วรเมธี . ป๎ญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
พระมหาสุริยา วรเมธี . หลักและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ไทยในสหรัฐอเมริกา. ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

๘๙

๕.๒ ตาราเรียน
พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๒
พระมหาสุริยา วรเมธี สัมมนาพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ.พิมพ์ครั้งที่ ๒
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๕๓
พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ. ภาษาอังกฤษชั้นสูง. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๔

๙๐

๔.รศ.ดร. ดิปตี้ มหันตะ
๑. ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัติการศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D. (English)
๒๕๔๗
Tezpur entral University, India
M.A. (English)
๒๕๓๘
University of Poona, India
B.A. (English)
๒๕๓๖
College, Guwahati University,India
๓. งานสอนภายใน ๓ ปี
ลาดับ
ระดับปริญญาตรี

สถาบัน

๑
๒
๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การฟ๎งการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น

๔. งานวิจัย หนังสือ และบทความ
๔.๑ งานวิจัย
๑. “Mahanta, D. Revival and Restoration of Buddhism in Socialist Laos :
Introspection on Venerable Sali Kantasilo’ Multifaceted and Strategic Dhamma
Propagation, สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๗
๒. “ Mahanta, D. Deconstruction Deconstructed: A Study of Ajahn Chah in the
Light of Derridean Philosopphy, สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติใ ๑๕๕๔.
๔.๒ หนังสือ
๑. Mahanta, D Listening and Speaking English I
( ISBN: 974 94572-6-9)
Vol. 2 ปี ๒๕๕๖
๒. Mahanta, D. Advanced Listening and Speaking in English ( ISBN: 978-616549-021-4). Vol. 1 ปี ๒๕๕๔.
๓. Mahanta, D. Listening and Speaking English 2 ( ISBN: 974-94572-6-9) Vol.
1 ปี ๒๕๔๙
๔. Mahanta, D. English Conversation for Buddhist Monks Book 1 ( ISBN: 97492258-9-9) Vol. 1 ปี ๒๕๔๗

๙๑

๕.ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล
๑. ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัติการศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D. (Linguistics)
๒๕๓๙
University of Poona , India
M.A. (Linguistics)
๒๕๓๖
Delhi University , India
พธ.บ. ( ภาษาอังกฤษ)
๒๕๓๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. งานสอนภายใน ๓ ปี
ลาดับ
ระดับปริญญาตรี
๑
๒

กการอ่านเชิงวิชการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. งานวิจัย หนังสือ และบทความ
๔.๑ งานวิจัย
๑. ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล การศึกษารูปแยยและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรเอกชน สรีปทุมปริทัศน์ กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๐.
๔.๒ เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ
๑. ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล การอ่านเชิงวิชาการ (Academic reading)
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๔.
๒. ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ( English for Tourism )
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕.
๓. ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( English for
Communication ) กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๖.
๔. ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล เว็บไซด์รายวิชา กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๖.
๕. ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล E-book : Academic Reading กรุงเทพมหาคร,
๒๕๕๖.

๙๒

ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการยกร่างหลักสูตร

๙๓

๙๔

