มคอ.๒

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Master of Arts Program in Linguistics
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย)
: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Master of Arts (Linguistics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: M.A. (Linguistics)
๓. วิชาเอก
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๓๙ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น....................
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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๒

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๖.๒ ได้พิจ ารณากลั่ นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ วันพุธ ที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๖.๓ ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
๘. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(๑) ข้าราชการ
(๒) ครู อาจารย์ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๓) นักคิด นักเขียนด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๔) นักแปลด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๕) นักวิจัย/นักวิชาการศึกษา/นักวิชาการอิสระ
(๖) ผู้สื่อข่าวด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๗) พระธรรมทูต/นักเผยแผ่ธรรมะ/พนักงานต้อนรับ/นักประชาสัมพันธ์
(๘) ไกด์การท่องเที่ยว
(๙) พิธีกร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
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๓

๙. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ ฉายา/นามสกุล
วุฒิการศึกษา
อาจารย์ประจา พระราชวรมุนี (พล
พธ.บ. (ปรัชญา)
ไชยวิชชู)
M.A. (Linguistics)
*************
M.Phil. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)
อาจารย์ประจา พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ พธ.บ. (บริหารการศึกษา)
M.A. (Linguistics)
(วิรัติ หอจันทร์)
Ph.D. (Linguistics)
*************
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

พระมหาสุริยา วรเมธี
(นักปราชญ์)
*************

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

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

อาจารย์ประจา

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

(วิรัติ หอจันทร์)
*************

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

พระมหาสุริยา วรเมธี
(นักปราชญ์)
*************

พธ.บ.(ปรัชญา)
M.A. (Linguistics)
M.P.A.
Ph.D. (Linguistics)

รอง
ศาสตราจารย์

ดร.ปรีชา คะเนตรนอก
*************

รอง
ศาสตราจารย์

ดร.เรืองเดช ป๎นเขื่อนขัตยิ ์

*************
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สถาบันที่สาเร็จ

ปีที่จบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ ๒๕๓๒
Delhi University, India
๒๕๓๕
Delhi University, India
๒๕๓๗
Delhi University, India
๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ
๒๕๓๔
Nagpur University, India ๒๕๓๗
Nagpur University, India ๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Poona University, India
Poona University, India
Nagpur University, India

๒๕๒๕
๒๕๒๙
๒๕๓๑
๒๕๓๕

สถาบันที่สาเร็จ

ปีที่จบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ ๒๕๓๒
Delhi University, India
๒๕๓๕
Delhi University, India
๒๕๓๗
Delhi University, India
๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ
๒๕๓๔
Nagpur University, India ๒๕๓๗
Nagpur University, India ๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Poona University, India
Poona University, India
Nagpur University, India
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
M.A. (Linguistics)
Poona University, India
Ph.D. (Linguistics)
Poona University, India
พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
M.A. (Linguistics)
Poona University, India
Ph.D. (Linguistics) Poona University, India

๒๕๒๕
๒๕๒๙
๒๕๓๑
๒๕๓๕
๒๕๒๐
๒๕๒๒
๒๕๒๙
๒๕๑๓
๒๕๑๕
๒๕๑๙

๔

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ป๎ จ จุ บั น ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ประเทศ และระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจเป็นแนวทางเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน
ทาให้เกิดเขตการค้าเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีขึ้นอย่างมากมายหลายแห่งในโลก และเป็นแนวโน้มที่จะต้องเกิด
และขยายตัวขึ้นในทั่วทุกดินแดน การดาเนินการการค้าในยุคการค้าเสรีเช่นนี้ องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ ก กลางหรื อ ขนาดใหญ่ ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น จนถึ ง ระดั บ สากล ต่ า งต้ อ งการองค์ ค วามรู้ ท างด้ า น
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีระดับสูงเป็นเครื่องนาไปสู่เป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ในยุคโลกาภิวัตน์ มนุษย์ถือว่าเป็น High Technology ที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การได้บุคลากรที่คุณภาพเข้าทางานในองค์กรจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ ที่ทุกประเทศ
จะต้องทุ่มเทงบประมาณจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพตามที่กาหนดไว้ บุคลากรที่มีศักยภาพใน
ด้านการใช้ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงของทุกหน่วยงาน ทั้งใน
ทุกระดับเพื่อนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายให้มากที่สุด
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละปี สาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนไทยขาดศักยภาพในด้าน
ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาให้ประเทศไทยประสบภาวะล้มละลายหนักกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
หลายประเทศที่สามารถใช้ภาษาได้มีประสิทธิภาพ ต้องยอมรับว่า ตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องอาศัย
ธุรกิจส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งล้วนต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถในการใช้ภาษาเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น จึงเป็นเหตุให้ในเวลาต่อมารัฐบาลทุกรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มี
นโยบายขยายการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป และยังมีนโยบายเปิดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมเป็นต้นแบบหลายแห่งประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกป๎จจุบัน
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โลกไร้พรหมแดนที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องอาศัย
ระบบสื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตที่มีความเร็ วสู ง ล้ วนมีผลกระทบโดยตรงทางสั งคมและวัฒ นธรรมของไทยอัน
เนื่ อ งมาจากความเจริ ญของเทคโนโลยี ส ารสนเทศในยุ คป๎ จ จุ บั น การไหลบ่ า ของข้ อ มู ล ข่า วสารผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทย ทั้งโครงสร้างครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศ ที่ทาให้สภาพชีวิตและการดาเนินชีวิตของคนไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่มีเรือ่ งของภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ของคนไทยจึงมีความสาคัญต่อการเกิดขึ้น ดารง
อยู่และพัฒนาต่อไปของตัวป๎ญหาและการแก้ป๎ญหาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบจากโลกไร้พรหมแดน
ที่มีความจาเป็นต้องติดต่อสัมพันธ์กับคนต่างวัฒนธรรมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศ การที่ประชากรไทยมีความรู้และสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมไทยให้ดารงอยู่ในฐานะสมาชิกของสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๕

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของภาษาในโลก โดยการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศาสตร์ ที่มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานในสังคมและองค์กรที่จาเป็นต้องใช้ภาษา สามารถนาหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามา
ใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสพัฒนาประเทศ สังคมและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีขีด
ความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
กิจการคณะสงฆ์ ประเทศชาติ สังคม องค์กรวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตร
ระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความ
เป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
กาหนดไว้ดังนี้
- ผลิตมหาบัณฑิต
- วิจัยและพัฒนา
- ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
- ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้
บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
(ไม่มี)
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
(ไม่มี)
๑๓.๓ การบริหารจัดการ

ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้รบั ผิดชอบหลัก โดย
ทางานประสานกับคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ การดาเนินงานด้านวิชาการอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ของฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๖

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนาคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีปฏิปทาน่า
เลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นาด้านจิตใจและป๎ญญา มีความสามารถในการแก้ป๎ญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒. ๑ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์ประยุกต์
๒.๒ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการนาภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถด้านภาษาศาสตร์ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
และมีศรัทธาที่จะอุทิศตนในการเผยแผ่พุทธธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒.๔ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านภาษาศาสตร์ตอบสนองความต้องการของสังคม
๓. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รภาษาศาสตร์ - พั ฒ นาหลั ก สู ต รโ ดยมี พื้ น ฐ านจาก - รายงานผลการประเมินความพึง
ให้ มี มาตรฐานไม่ต่ากว่า ที่ สกอ. หลักสูตรในระดับสากลที่ทันสมัย
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
กาหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ ผู้ประกอบการ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามี - ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ทั ก ษะความรู้ ความสามารถใน
การทางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงในความ - รายงานผลการประเมินความพึง
ความต้องการของสังคม และการ ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ด้ า น ภาษาอังกฤษ
ผู้ประกอบการ
ภาษาศาสตร์
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทั ก ษะความรู้ ความสามารถใน
การทางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
- พัฒนาบุคลากรด้านการสอน การ - สนับสนุนบุคลากรด้านการสอนให้ทางาน - ปริมาณงานวิจัย บริการวิชาการ
วิจัยบริการวิชาการ และการทานุ วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ มี ท า ง า น บริ ก า ร วิ ช า ก า ร แก่ อ ง ค์ ก ร ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
ประสบการณ์จ ากการนาความรู้ ภายนอก และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติงาน
ได้จริง
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
คระมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค
โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และกาหนด
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับและกฎระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาโครงการ
เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และ
จะกาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
๑.๓.๑ รายวิชาที่กาหนดให้นิสิตฟ๎งการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเมื่อ
รวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ
๑ หน่วยกิต
๑.๓.๓ รายละเอียดอื่นๆ ใดที่เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษา ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้
โดยอนุโลม
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน ให้มีระยะเวลาการศึกการศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ มิถุนายน – กันยายน ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ และไม่
เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ โดยแบ่งเป็นภาค
ภาคการศึกษาที่ ๒ พฤศจิกายน- มีนาคม
เรียนวันเวลาปกติ วันจันทร์ วันอังคารและวันพุธ
๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
- เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๓.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๒.๓.๒ ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จาก ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้น
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ผู้มีประสบการณ์ทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สาเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรม ๙
ประโยค
๒.๓.๓ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศที่มีระบบให้คะแนนต่างจากระบบที่ใช้ในประเทศไทย ต้องได้รับผลการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับที่ ๒
(Second Class) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒.๓.๔ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(๑) ดาเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา ผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
(๒) วิธีคัดเลือกอื่นๆ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้โดยอนุโลมมาใช้โดยอนุโลม
๒.๔ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
- ขาดความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาภาษาศาสตร์
- ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
- ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพระไตรปิฎก
- ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์
๒.๕ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิต
-ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ๑ รายวิชา คือ ๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
- ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
- ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง หรือจัดอาจารย์บรรยายพิเศษนอกตาราง
เรียน
- จัดโครงการคลินิควิจัยเพื่อให้นิสิตได้ปรึกษา โดยการจัดอบรมพิเศษ เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการ
วิจัยทางภาษา และจัดทาเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยทางภาษาศาสตร์
๒.๖ แผนการรับนิสิตและจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี
จานวนนิสิต(รูป/คน)
แผน
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
แผน ก แบบ ก (๒)
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
แผน ข
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
รวม
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
จานวนมหาบัณฑิต
๕๐
๕๐
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๒๕๕๙
๒๕
๒๕
๕๐
๕๐

๙

๒.๗ งบประมาณตามแผน
๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : พันบาท) (สาหรับพระภิกษุ)
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.)
รายละเอียดรายรับ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๔๙
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
ค่าลงทะเบียน
๓๒๘,๐๐๐ ๓๘๘,๐๐๐ ๓๘๘,๐๐๐ ๓๘๘,๐๐๐ ๓๘๘,๐๐๐
ค่าบารุงการศึกษา
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
Xxxxx
รวมรายรับ ต่อนิสิต ๑ รูป/คน
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
Xxxxx
* ค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา / คน
๒.๗.๒ งบประมาณรายรับ (หน่วย : พันบาท) (สาหรับคฤหัสถ์)
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.)
รายละเอียดรายรับ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
ค่าลงทะเบียน
๓๔๘,๕๐๐ ๓๖๓,๕๐๐ ๓๖๓,๕๐๐ ๓๖๓,๕๐๐ ๓๖๓,๕๐๐
ค่าบารุงการศึกษา
๒๔,๕๐๐
๒๔,๕๐๐
๒๔,๕๐๐ ๒๔,๕๐๐ ๒๔,๕๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
Xxxxx
รวมรายรับ ต่อนิสิต ๑ รูป/คน
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
Xxxxx
** ค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา / คน
๒.๘ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบชั้นเรียน
๒.๙ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
ไม่มี
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
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๑๐

๓.๑ หลักสูตร
จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้
๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และทาการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก(๒)
แผน ข
๑.หมวดวิชาบังคับ
๙
๙
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
(๙)
(๙)
๒.หมวดวิชาเอก
๑๒
๑๒
๓.หมวดวิชาเลือก
๖
๑๒
๔.วิทยานิพนธ์
๑๒
๕. การศึกษาอิสระ
๖
รวมทั้งสิ้น
๓๙
๓๙
รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจาวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ประกอบด้วยเลข ๖
หลัก มีความหมายดังนี้
๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา
๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงภาคการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา
(๑) วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (๒)
ก. วิชาบังคับ
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๓ ๑๐๑
แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๖๑๓ ๑๐๒
ภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
๓ (๓-๐-๖)
๖๑๓ ๒๐๔
ระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๖๑๓ ๓๐๓
ทฤษฎีไวยากรณ์ระดับสูง*
(๓) (๓-๐-๖)
๖๑๓ ๑๐๕
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม*
(๓) (๓-๐-๖)
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน*
(๓) (๓-๐-๖)
* วิชาไม่นับหน่วยกิต
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๑๑

ข. วิชาเอก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
รายวิชา
สัทศาสตร์และสรศาสตร์
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ชั้นสูง
อรรถศาสตร์และการทาพจนานุกรม
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์

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

ค.วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
๖๑๓ ๒๑๐ ภาษาสื่อสารมวลชน
๖๑๓ ๒๑๑ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ
๖๑๓ ๒๑๒ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
๖๑๓ ๒๑๓ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
๖๑๓ ๒๑๔ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
๖๑๓ ๒๑๕ ปรัชญาภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๒๑๖ ภาษาถิ่นไต
๖๑๓ ๓๑๗ ภาษาศาสตร์ภาษาบาลี
๖๑๓ ๓๑๘ ภาษาศาสนา
๖๑๓ ๓๑๙ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
๖๑๓ ๓๒๐ ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๖๑๓ ๓๒๑ ภาษาศาสตร์จารึก
๖๑๓ ๓๒๒ สัมมนาทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๓๒๓ ภาษาศาสตร์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

จานวนหน่วยกิต
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)
๓ (๓-๐-๖)

รหัส
๖๑๓ ๑๐๖
๖๑๓ ๒๐๗
๖๑๓ ๒๐๘
๖๑๓ ๓๐๙

รหัส
๖๑๓ ๔๐๐

ง. วิทยานิพนธ์

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

แผน ข
ก.วิชาบังคับ
รหัส
รายวิชา
๖๑๓ ๑๐๑
แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๒
ภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
๖๑๓ ๒๐๔
ระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๓๐๓
ทฤษฎีไวยากรณ์ระดับสูง*
๖๑๓ ๑๐๕
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม*
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน*
* วิชาไม่นับหน่วยกิต

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

จานวนหน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต

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

๑๒

ข. วิชาเอก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
๖๑๓ ๑๐๖
สัทศาสตร์และสรศาสตร์
๖๑๓ ๒๐๗
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ชั้นสูง
๖๑๓ ๒๐๘
อรรถศาสตร์และการทาพจนานุกรม
๖๑๓ ๓๐๙
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์
ค.วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
๖๑๓ ๒๑๐ ภาษาสื่อสารมวลชน
๖๑๓ ๒๑๑ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ
๖๑๓ ๒๑๒ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
๖๑๓ ๒๑๓ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
๖๑๓ ๒๑๔ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
๖๑๓ ๒๑๕ ปรัชญาภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๒๑๖ ภาษาถิ่นไต
๖๑๓ ๓๑๗ ภาษาศาสตร์ภาษาบาลี
๖๑๓ ๓๑๘ ภาษาศาสนา
๖๑๓ ๓๑๙ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
๖๑๓ ๓๒๐ ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๖๑๓ ๓๒๑ ภาษาศาสตร์จารึก
๖๑๓ ๓๒๒ สัมมนาทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๓๒๓ ภาษาศาสตร์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ง. การศึกษาอิสระ
รหัส
รายวิชา
๖๑๓ ๔๐๑
การศึกษาอิสระ

๓.๑.๔ แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (๒)
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

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

๑๓

ภาคเรียน
๑

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๓ ๑๐๑
๖๑๓ ๑๐๒
๖๑๓ ๓๐๓
วิชาเอก
๖๑๓ ๑๐๖

แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ทฤษฎีไวยากรณ์ระดับสูง
สัทศาสตร์และสรศาสตร์

รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖) *
๓(๓-๐-๖)
๙

* วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาคเรียน

รหัสวิชา/รายวิชา

๒

วิชาบังคับ
๖๑๓ ๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม*
วิชาเอก
๖๑๓ ๒๐๗
วจีวภิ าคและวากยสัมพันธ์
วิชาเลือก
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือกจานวน ๑ รายวิชา
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๙

* วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาคเรียน
๓

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๐๐ ๒๐๕
วิชาเอก
๖๑๓ ๒๐๘
๖๑๓ ๓๐๙
วิชาเลือก
XXX XXX

รวม

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

กรรมฐาน*

(๓) (๓-๐-๖)

อรรถศาสตร์และการทาพจนานุกรม
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือกจานวน ๑ รายวิชา

๓(๓-๐-๖)
๙

๑๔

ภาคเรียน

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

๔
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก (๒)
๖๐๔ ๔๐๐
วิทยานิพนธ์

๑๒

รวม

๑๒

๓.๑.๔ แผนการศึกษา แผน ข
ภาคเรียน
๑

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๓ ๑๐๑
๖๑๓ ๑๐๒
๖๑๓ ๓๐๓
วิชาเอก
๖๑๓ ๑๐๖

แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ทฤษฎีไวยากรณ์ระดับสูง
สัทศาสตร์และสรศาสตร์

รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖) *
๓(๓-๐-๖)
๙

*วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาคเรียน
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๓ ๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม*
วิชาเอก
๖๑๓ ๒๐๗
วจีวภิ าคและวากยสัมพันธ์
วิชาเลือก
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก

XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
รวม
*วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๒

๑๕

ภาคเรียน
๓

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๐๐ ๒๐๕
วิชาเอก
๖๑๓ ๒๐๘
๖๑๓ ๓๐๙
วิชาเลือก

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

กรรมฐาน*

(๓) (๓-๐-๖)

อรรถศาสตร์และการทาพจนานุกรม
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

XXX XXX

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
XXX XXX
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

รวม
* วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

๑๒

ภาคเรียน

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

๔
การศึกษาอิสระ (แผน ข)
๖๑๓ ๔๐๑
การศึกษาอิสระ

๖

รวม

๖

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑๖

๓.๒ ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้ทาการสอน
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ ฉายา/นามสกุล
วุฒิการศึกษา
อาจารย์ประจา พระราชวรมุนี (พล ไชยวิชชู) พธ.บ. (ปรัชญา)
*************
M.A. (Linguistics)
M.Phil. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)
อาจารย์ประจา พระครู โ สภณธรรมาภิ ม ณฑ์ พธ.บ. (บริหารการศึกษา)
M.A. (Linguistics)
(วิรัติ หอจันทร์)
Ph.D. (Linguistics)
*************
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

พระมหาสุริยา วรเมธี
(นักปราชญ์)
*************

พธ.บ.(ปรัชญา)
M.A. (Linguistics)
M.P.A.
Ph.D. (Linguistics)

รอง
ศาสตราจารย์

ดร.ปรีชา คะเนตรนอก
*************

พธ.บ. (บริหารการศึกษา)

รอง
ศาสตราจารย์

ดร.เรืองเดช ป๎นเขื่อนขัติย์ พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์)
M.A. (Linguistics)
*************
Ph.D. (Linguistics)

ผูช่วย
ศาสตราจารย์

๓.๒.๒ อาจารย์ร่วมสอน
ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายโกวิท พานแก้ว

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผูช่วย
ศาสตราจารย์

นายมั่น เสือสูงเนิน
นายเกรียงศักดิ์ พลอยแสง

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

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

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.P.A.
M.Phill
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Public Admnistration)
พธ.บ.(มานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (จารึกตะวันออก)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

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

Nagpur University, India
Nagpur University, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Poona University, India
Poona University, India
Nagpur University, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Poona University, India
Poona University,India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Poona University, India
Poona University, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Nagpur University, India
Nagpur University, India
Nagpur University, India
Nagpur University, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Poona University, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Madrad University, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๗

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่ง
ชื่อ ฉายา/นามสกุล
รอง
ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา
ศาสตราจารย์
อาจารย์

ดร.คาเอียง กองสิน

อาจารย์

ดร.จรรยา อินอ๋อง

อาจารย์

ดร.สมร เกษสม

วุฒิการศึกษา
พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Poona University, India
Poona University, India
พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
M.A. (Linguistics)
Poona University, India
Ph.D. (Linguistics)
Poona University, India
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
M.A. (English)
Poona University, India
M.A. (Linguistics)
Poona University, India
Ph.D. ( Linguistics)
Poona University, India
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
M.A. (Linguistics)
Poona University, India
Ph.D. (Linguistics)
Poona University, India

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
๕.๑.๑ นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิต สะสมไม่
น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
๕.๑.๒ วิทยานิพนธ์ต้องมีเนื้อหาประกอบด้วยจานวนบทอย่างน้อย ๕ บท แต่ไม่เกิน ๗ บท
โดยแบ่งการสอบออกเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ครั้งที่ ๒ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
๕.๑.๓ การลงทะเบียนและชาระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๕.๑.๔ นิสิตมีสิทธิเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อสอบจบการศึกษา เมื่อได้ศึกษารายวิชาครบ
ตามหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมและผลคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินของมหาวิทยาลัย ผ่านการปฏิบัติกรรมฐาน
และผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตครบ ๖ ภาคการศึกษาปกติแล้ว
๕.๑.๕ การเสนอหั ว ข้ อ และโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ การลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ การสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้ เป็นไปตามระเบี ยบบัณฑิ ตวิทยาลัย ว่าด้ว ยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พุทธศักราช
๒๕๕๐
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ป๎ญหาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์
และอื่น ๆ อย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อใช้ในการทาวิทยานิพนธ์ได้
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑๘

๕.๓ จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ๓๙ หน่วยกิต เฉพาะวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
๕.๔ การเตรียมการ
มีการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัย รวมไปถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ และจัดให้มีคลินิกวิทยานิพนธ์เพื่อแก้ป๎ญหาให้นิสิต
๕.๕ กระบวนการประเมินผล
๕.๕.๑ ให้ มีการวัดผลทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาโดยวิธีการทดสอบ
เขียนรายงาน มอบหมายงานให้ทา หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับรายวิชา
๕.๕.๒ นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาใน
รายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
๕.๕.๓ การประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น ๗ ระดับ คือ A, A-, B+, B, C+, C และ F มีผล
การศึกษา ระดับ ค่าระดับ และเกณฑ์คะแนน แต่ละระดับ ดังนี้
ผลการศึกษา
เยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Quite Good)
ปานกลาง (Moderate)
ผ่าน (Pass)
ตก (Failed)

เกณฑ์คะแนน
ระดับ ค่าระดับ วิชาเลือก
วิชาบังคับ
และวิชาเอก
A
๔.๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ ๙๕-๑๐๐
AB+
B
C+
C
F

๓.๖๗
๓.๓๓
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๐

๙๐ - ๙๔
๘๕ - ๘๙
๘๐ - ๘๔
๗๕ - ๗๙
๗๐ - ๗๔
ต่ากว่า ๗๐

๙๐ - ๙๔
๘๕ - ๘๙
๘๐ - ๘๔
ต่ากว่า ๘๐

เกณฑ์
เกณฑ์ผ่านวิชาบังคับแล
วิชาเอก
”
”
”
เกณฑ์ผ่านวิชาเลือก
”

๕.๕.๔ นิสิตต้องสอบไล่ได้ระดับ A, A-, B+ และ B หรือ S ในรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้
เป็นรายวิชาบังคับ วิชาเอก หรือวิชาเลือก นิสิตที่ได้ระดับต่ากว่า B ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอก ต้อง
ลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ และต้อ งสอบให้ได้ระดับไม่ต่ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี เงื่อนไขอื่น ๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙
๕.๕.๕ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐
๕.๕.๖ ระบบการวัดผลและประเมินผลในเรื่องอื่น ๆ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาถือปฏิบัติโดยอนุโลม
๕.๕.๗ การประเมินผลการศึกษารายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ให้ได้รับ
ผลประเมินเป็น S (Satisfactory - ผ่าน) หรือ U (Unsatisfactory – ไม่ผ่าน)
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑๙

๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
โครงการวิจัยทางภาษาศาสตร์เป็นการทาโครงการปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนการสอน
เน้นภาษาศาสตร์ในการฝึกภาคสนามของนิสิต เพื่อนาเอาผลการวิจัยมาเชื่อมโยงและบูรณาการ พร้อมทั้งใช้ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และโครงงานวิจัยต้ องได้รับความ
เห็นชอบคณะกรรมการที่ปรึกษา
๕.๒ ผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานเป็นทีม มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีการศึกษาอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างโครงการตามระเบียบศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีประสบการณ์ในการขอ
คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งเพิ่มทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
ดียิ่งขึ้น
๕.๓ ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๑
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
มีการนิเทศนิสิต ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีศึกษา มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึก
การให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการทางเว็บไซด์ และมีการประเมินผล อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการให้นิสิต
ศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงการ ที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา นาเสนอหัวข้อโครงการ โดยต้องสามารถทางาน
ได้ในเบื้องต้น มีการจัดสอบการนาเสนอ โดยมีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า ๓ ท่าน
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตสาขาวิชาวิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ
หรือภาควิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้ โดยชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
ที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น
คุณลักษณะพิเศษ
๑ M – Morality มีมารยาททางกาย
และวาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัย กิริยามารยาททั้ง ทางกายและวาจา
ที่เหมาะสม 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
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๗. U – Universality มีโลกทัศน์
กว้างไกล

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีศรัทธาอุทิศตนเพื่อทางานสื่อสาร หรือเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยการใช้สื่อเทคโนโลยี หรือออกไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรืองานค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน
มีการส่งเสริมให้นิสิ ตมีทักษะในการแก้ป๎ ญหาตนเองและสังคม
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีป๎ญหา (ProblemBased Learning: PBL) เพื่อนาไปสู่การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไข
ป๎ญหานั้น ๆ ตามหลักธรรมนิเทศ
มีก ารส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ค วามใฝ่ รู้ ใ ฝ่ คิ ด โดย
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เสนอมุมมองประเด็นความเปลี่ยนแปลงสังคมทางการสื่อสาร
มีการส่งเสริมให้นิสิตมีแรงจูงใจเผยแผ่ หรือจิตอาสาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น จั ดกิจกรรม
การสื่อสาร หรือสังคมสงเคราะห์
มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านธรรมนิเทศและสังคม

๘. L – Leadership มีความเป็นผู้นาด้าน
จิตใจและป๎ญญา
๙. A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักวางตนเป็นแบบอย่าง
และสามารถเป็นผู้นาด้านจิตใจและป๎ญญา
มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการ-บูรณา
การหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ

๔. A – Ability มีความสามารถในการ
แก้ป๎ญหา
๕. C – Curiosity มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด
๖. H - Hospitality มีน้าใจเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จทางธุรกิจ การ
ประกอบสัมมาชีพ และความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงของสังคมโดยภาพรวม บัณฑิตจึงมีความจาเป็นต้องมี
ความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาวิชาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา
ต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง ๖ ข้อ เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไป
พร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติ ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย ๖ ข้อ
ตามที่ระบุไว้ ดังนี้
(๑) มีพรหมวิหารธรรม และกตัญํูกตเวทิตาธรรม
(๒) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสในการแสดงออกทางกายและวาจา
(๓) มีวินัยเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม โดยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
(๔) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นคณะและสามารถแก้ไขป๎ญหาข้อขัดแย้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๕) เคารพสิทธิและรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(๖) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝ๎งให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลาตลอดจนการนุ่งห่มต้องเป็นปริมณฑล และการแต่งกายต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิต
ต้องมีความรับผิดชอบ ในการทางานเป็นกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือ ลอกการบ้านของผู้ อื่น เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นิสิตต้องมีความรู้ความสามารถวิเคราะห์วิชาที่ศึกษาในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้น ต้องเป็นสิ่งที่นิสิตต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

(๑) มีความรูแ้ ละความเข้าใจศาสตร์และโครงสร้างภาษาของโลก
(๒) มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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(๓) มีความสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของภาษา
(๔) มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ ก ารสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทางทฤษฎี และประยุ ก ต์ ใ ช้ ท างปฎิ บั ติ ใ น
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
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
นิสิตจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางป๎ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่ศึกษา
อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของป๎ญหา วิธีการแก้ป๎ญหารวมทั้งแนวคิด
ด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นิสิตต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางป๎ญญาดังนี้
(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินวิชาที่เรียนเพื่อใช้ในการแก้ไขป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์
(๓) สามารถศึกษาวิเคราะห์ สรุปประเด็นป๎ญหาและความต้องการตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
(๔) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และทักษะด้านภาษาศาสตร์ในการแก้ไขป๎ญหาได้อย่าง
เหมาะสม
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) ให้นิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป๎ญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นิสิต
แก้ป๎ญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ป๎ญหา และวิธีการแก้ป๎ญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยง
ข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานใน
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ชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น
และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคน
ต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้
นิสิตระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นิสิตไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกต่อการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ระหว่างกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(๓) สามารถใช้ความรู้ในวิชาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
(๕) สามารถแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของส่วนรวม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 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 ได้ในระหว่างการทา
กิจกรรมร่วมกัน
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
๒.๕ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นิสิตต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
(๑) มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารที่จาเป็นที่มีอยู่ในป๎จจุบัน
(๒) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขป๎ญหาโดยใช้สารสนเทศทางภาษาศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อป๎ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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๒๔

(๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทาได้ใน
ระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ป๎ญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ป๎ญหา และให้นาเสนอแนวคิดของ
การแก้ป๎ญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์
และกลุ่มนิสิต
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือน
จริง และนาเสนอการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการพัฒนา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒ ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการ
เรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีพรหมวิหารธรรม และกตัญํูกตเวทิตาธรรม
(๒) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสในการแสดงออกทางกายและวาจา
(๓) มีวินัยเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม โดยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
(๔) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นคณะและสามารถแก้ไขป๎ญหาข้อขัดแย้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๕) เคารพสิทธิและรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(๖) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒. ด้านความรู้

(๑) มีความรูแ้ ละความเข้าใจศาสตร์และโครงสร้างภาษาของโลก
(๒) มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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๒๕

(๓) มีความสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของภาษา
(๔) มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินวิชาที่เรียนเพื่อใช้ในการแก้ไขป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์
(๓) สามารถศึกษาวิเคราะห์ สรุปประเด็นป๎ญหาและความต้องการตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
(๔) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และทักษะด้านภาษาศาสตร์ในการแก้ไขป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกต่อการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่าง
กลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(๓) สามารถใช้ความรู้ในวิชาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
(๕) สามารถแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของส่วนรวม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๕.ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นิสิตต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
(๑) มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารที่จาเป็นที่มีอยู่ในป๎จจุบัน
(๒) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขป๎ญหาโดยใช้สารสนเทศทางภาษาศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อป๎ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
รายวิชา

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๒. ความรู้
๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔
แผน ก แบบ ก (๒)
๖๑๓ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๒ ภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
๖๑๓ ๓๐๓ ทฤษฎีไวยากรณ์ระดับสูง
๖๑๓ ๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจยั ทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
๖๑๓ ๑๐๖ สัทศาสตร์และสรศาสตร์
๖๑๓ ๒๐๗ วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ชั้นสูง
๖๑๓ ๒๐๘ อรรถศาสตร์และการทาพจนานุกรม
๖๑๓ ๓๐๙ การสอนภาษาอังกฤษตามแนว
ภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๒๑๐ ภาษาสื่อสารมวลชน
๖๑๓ ๒๑๑ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและ
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔

                       
                       
                       
































































































































































































                       
                       

๒๗

รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔
เปรียบเทียบ
๖๑๓ ๒๑๒ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
๖๑๓ ๒๑๓ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
๖๑๓ ๒๑๔ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
๖๑๓ ๒๑๕ ปรัชญาภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๒๑๖ ภาษาถิ่นไต
๖๑๓ ๓๑๗ ภาษาศาสตร์ภาษาบาลี
๖๑๓ ๓๑๘ ภาษาทางศาสนา
๖๑๓ ๓๑๙ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
๖๑๓ ๓๒๐ ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
๖๑๓ ๓๒๑ ภาษาศาสตร์จารึก
๖๑๓ ๓๒๒ สัมมนาทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๓๒๓ ภาษาศาสตร์เพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
๖๑๓ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์





































































































๑










๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔





















๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ















































































































                       
                       
                       
          

            

๒๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔
แผน ข
๖๑๓ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๒ ภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
๖๑๓ ๓๐๓ ทฤษฎีไวยากรณ์ระดับสูง
๖๑๓ ๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจยั ทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
๖๑๓ ๑๐๖ สัทศาสตร์และสรศาสตร์
๖๑๓ ๒๐๗ วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ชั้นสูง
๖๑๓ ๒๐๘ อรรถศาสตร์และการทาพจนานุกรม
๖๑๓ ๓๐๙ การสอนภาษาอังกฤษตามแนว
ภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๒๑๐ ภาษาสื่อสารมวลชน
๖๑๓ ๒๑๑ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและ
เปรียบเทียบ
๖๑๓ ๒๑๒ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
๖๑๓ ๒๑๓ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
๖๑๓ ๒๑๔ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
๖๑๓ ๒๑๕ ปรัชญาภาษาศาสตร์
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑

๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔

                       
                       
                       
































































































































































































                       
                       
























































































































๒๙

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔
แผน ข
๖๑๓ ๒๑๖ ภาษาถิ่นไต
๖๑๓ ๓๑๗ ภาษาศาสตร์ภาษาบาลี
๖๑๓ ๓๑๘ ภาษาทางศาสนา
๖๑๓ ๓๑๙ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
๖๑๓ ๓๒๐ ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
๖๑๓ ๓๒๑ ภาษาศาสตร์จารึก
๖๑๓ ๓๒๒ สัมมนาทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๓๒๓ ภาษาศาสตร์เพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
๖๑๓ ๔๐๑ การศึกษาอิสระ

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์





























































๑






๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔














































































                       
                       
                       
          

            

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑, (ฉบับที่ ๒) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘, (ฉบับที่ ๓),
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙,
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกั นคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่ องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล
โดยการวิจัยดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
(๒) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(๓) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(๔) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(๕) การประเมินจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาวิชาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนิสิต
(๗) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนตาราหรืองานสร้า งสรรค์ที่พัฒนาเอง
และวางขาย, (ข) จานวนสิทธิบัตร, (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จานวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๓๑

๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ นิสิตทีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
 แผน ก แบบ ก (๒)
 มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค
 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร
 ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม
 ได้ระดับไม่ต่ากว่า B ในรายวิชาบังคับและวิชาเอกทุกวิชา และได้รับ S
ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U
 สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องได้รับการพิมพ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding)
 แผน ข
คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
 มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค
 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร
 ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม
 ได้ระดับไม่ต่ากว่า B ในรายวิชาบังคับและวิชาเอกทุกวิชา และได้รับ S
ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(๒) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
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๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม ดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
(๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาศาสตร์
(๓) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
(๑) มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคาอธิบายรายวิชา
(๒) มีการกาหนดแผนงาน การจัดทางบประมาณ และดาเนินการตาม ๙ องค์ประกอบของ สกอ. และมี
การจัดทารายงานการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(๓) มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม ๗ มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งคณะ
วิชาได้ผ่านการประเมินจากภายนอก รวม ๒ ครั้ง
(๔) มีคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับสาขาวิชาและคณะวิชาทั้งภายในและภายนอก
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
การหารายได้เสริมนอกจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรีย น
การสอนที่จาเป็น โดยการบริการวิชาการ
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
๒.๒.๑ สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้ อ าคารสถานที่ ข องมหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย โดยภาควิ ช าภาษาต่ างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ ใช้อาคาร A ในการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักดังนี้
(๑) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดจุ ๘๐ เครื่อง
๑
ห้อง
(๒) ห้องปฏิบัติธรรม
ขนาดจุ
๑๐๐ รูป/คน
๑
ห้อง
(๓) ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ขนาดจุ
๖๕ รูป/คน
๑
ห้อง
(๔) ห้องเรียน
ขนาดจุ
๑๐๐ รูป/คน
๓
ห้อง
ขนาดจุ
๓๐ รูป/คน
๒๒
ห้อง
(๕) ห้องประชุมสัมมนา
ขนาดจุ
๓๐๐ รูป/คน
๑
ห้อง
ขนาดจุ
๔๕ รูป/คน
๑
ห้อง
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
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(๖) ห้องสมุดประจาคณะ
(๗) ห้องสานักงานคณบดี
(๘) ห้องสานักงานภาควิชา
(๙) ห้องรองคณบดี
(๑๐)ห้องคณบดี
(๑๑ ห้องผู้อานวยการโครงการ

๑
๑
๓
๒
๑
๑

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

อุปกรณ์การศึกษา
(๑) เครื่อง Projector
จานวน
๗ ชุด
(๒) ชุดเครื่องขยายเสียง
จานวน
๑๗ ชุด
(๓) เครื่องรับโทรทัศน์
จานวน
๒ ชุด
(๔) เครื่องเล่น VDO/DVD
จานวน
๓ เครื่อง
(๕) LCD Projector
จานวน
๗ ชุด
(๖) Notebook
จานวน
๖ เครื่อง
(๗) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จานวน
๙ เครื่อง
** มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะวิชา
มหาวิทยาลั ย ยั งได้มีโ ครงการก่อสร้ า งอาคารศูน ย์แห่ งความเป็นเลิ ศ และก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬ า
ประกอบด้วย สนามฟุตบอล บาสเกตบอล กรีฑา และลานกีฬาอื่น ๆ
2.2.2. ห้องสมุด
ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในห้ องสมุดมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ซึ่งให้ บริการ
หนังสือ ตารา วารสาร วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์อื่นๆ และโสตทัศนวัสดุทางด้านภาษาอังกฤษ และด้านอื่นๆ ทุก
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน จานวนทั้งสิ้น ๑๘,๔๓๓ เล่ม ประกอบด้วย
(๑) หนังสือภาษาไทย
จานวน
๑๖,๑๙๕
เล่ม
(๒) หนังสือภาษาอังกฤษ
จานวน
๒,๒๓๘
เล่ม
(๓) วารสารภาษาไทย
จานวน
๒๘
เล่ม
(๔) วารสารต่างประเทศ จานวน
๙
เล่ม
ซึ่งจาแนกเป็นหนังสือของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๑เล่ม ประกอบด้วย
หนังสือ สาหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๑) ภาษาไทย
จานวน
๑,๑๒๐
เล่ม
(๒) ภาษาอังกฤษ
จานวน
๑๐๑
เล่ม
วารสาร สาหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๑) ภาษาไทย
จานวน
๑๕
รายการ
(๒) ภาษาอังกฤษ
จานวน
๒ รายการ
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่สาคัญของสาขาวิช าวิช าภาษาศาสตร์ คือห้ องสมุดของสาขาวิช า
ห้องปฏิบัติการด้านภาษา ห้อง English Club คลินิกการพูดภาษาอังกฤษ Internet พระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้
(๑) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
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ประสิทธิภาพ
(๒) มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ หนั งสือภาษาอังกฤษ กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
(๓) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้
ปฏิบัติงาน
(๔) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอน
(๕) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติ การ ต่อ
จานวนนิสิตในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย ๑:๒
(๖) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ต่อจานวนนิสิตในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย ๑:๑
(๗) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นิสิตนอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ ต่ากว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน
โดยมีปริมาณจานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
(๘) ควรมีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ควร
มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่าเสมออย่างมากทุก ๕ ปี
(๙) อาจารย์ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๔
ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อ งแนวปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสัง คมแห่ง
การเรียนรู้
โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกาหนดข้างต้นโดย
- จัดทาแบบสารวจความต้องการจากนิสิตในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
(๑) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑.๑) ส าเร็ จ การศึกษาทางสาขาวิช าวิช าภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิช าวิช าภาษาศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ
(๑.๒) มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชา เป็นอย่างน้อย ๔ ปี
(๒) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(๓) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมีประสบการณ์
ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
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(๔) มีการพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับทักษะการสอน การทาการวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินไปเชื่อมโยงและบูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่ มขึ้น โดยอาจร่วมมือกับ
อาจารย์ต่างสาขาวิชาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทาได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไป
เสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ
Journals รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพู นความรู้ ประสบการณ์
และการทาวิจัย
(๖) ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการทาวิจัยได้ คณะได้สนับสนุนให้อาจารย์เข้า
ร่วมงานกับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริงใน
การพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาการอบรม การสอนพระพุทธศาสนา
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรั บการปรับปรุง
หลั กสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารือแนวทางที่จ ะทาให้ บรรลุ เป้าหมายตามหลั กสู ตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓.๓ คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
มาให้ กับ นิสิ ต ดังนั้ น คณะกาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิช าบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ ๓ ชั่วโมง และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑) เลขานุการสานักงานคณบดี
(๒) นักวิชาการศึกษา
(๓) เจ้าหน้าที่ธุรการ
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
(๑) มีการ ส่งเสริมให้ศึกษาในระดับสูงขึ้น จัดอบรมและส่งเข้าอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสานักงาน
การให้บริการ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทาภาระงานหลักภาระงานรอง การทางานแบบบูรณาการ
(๒) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติธรรมภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ การใช้ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา เป็นต้น
(๓) จัดอบรมเกี่ยวกับทักษะ ๕ ส.
(๔) อบรมให้รู้วิธีดูแลรักษา การให้บริการอุปกรณ์สื่อการสอนและเทคโนโลยีประกอบการสอน
(๕) ส่งให้ไปดูงานเกี่ยวกับการบริหารสานักงานในต่างประเทศ
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๓๖

๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
๕.๑ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
(๑) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์และภาษาอังกฤษ การทางานอิสระด้านภาษาอังกฤษมาเป็นอาจารย์
พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิต
(๒) ควรมีผู้ช่วยสอนประจาห้องปฏิบัติ การด้านภาษาคอยให้คาแนะนาแก่นิสิตนอกเวลาเรียน แลทาง
คณะ ควรส่งผู้ช่วยสอนประจาห้องปฏิบัติการด้านภาษาไปอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างน้อยปีละ
ครั้ง
(๓) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีป๎ญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้
นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมแก่นิสิต
๕.๒ การอุทธรณ์ของนิสิต
เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓), ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต
(๑) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานิสิตได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่
(๒) มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
(๓) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
(๔) มีกิจกรรมของนิสิตในหลักสูตรที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศีกษา เพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ
๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบมคอ.๓ (มี มคอ.๔ รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม) อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี)
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ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓



















๓๗

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓





























๙. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง







๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อปี











ตามแบบ มคอ.๕ & ๖ ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
๕. จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.๓
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน ที่รายงานใน มคอ. ๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการเรียนการสอน

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์



๓๘

หมวดที่ ๘ กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น
พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย (Work Sheet) การใช้แบบฝึกหัดทดสอบบทเรียน การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต
การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียน การรายงานเกี่ยวกับงานมอบหมายหน้าชั้ นเรียน
ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า การสอนบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หาก
วิธีการสอนไม่บรรลุเป้าหมายจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีค วามรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่
สอนหรือไม่ หากพบว่า มีป๎ญหา จะต้องมีการดาเนินการวิจัย และนาผลการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขวิธีการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้ านทักษะและเทคนิควิธีการสอน การตรง
ต่อ เวลา การชี้ แ จงเป้ า หมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ร ายวิช า ชี้แ จงเกณฑ์ ก ารประเมิน ผลรายวิช า และการใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีประกอบการสอนในทุกรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทา เมื่อนิสิตเรียนอยู่ชั้นปีที่ ๔ และอาจต้องออกปฏิบัติงานใน
รายวิชา ศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ เป็นเวลา ๓๓ ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ทางานให้
คาปรึกษาแนะนาอย่างใกล้ชิดกับนิสิต ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนิสิตว่า สามารถศึกษาในภาคปฏิบัติ
งานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
๔. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบป๎ญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา
ในกรณีที่พบป๎ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุง
ย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบป๎ญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทา
ทุก ๔ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๓๙

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๔๐

คาอธิบายรายวิชา
๑. แนวสังเขปรายวิชา
๑.๑ วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต
๖๑๓ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
(Concepts and Theories of Linguistics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทั่วไปทางภาษาศาสตร์เกี่ยวกับระบบเสียง ระบบคา ระบบ
ประโยค ระบบความหมาย
๖๑๓ ๑๐๒ ภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
(Linguistics in Tipitaka)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาลักษณะของภาษาที่เป็นรูปแบบ สานวนและวิธีการใช้ภาษาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตาม
แนวภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์
(Research Methodology in Linguistics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาหลักการวิจัย วิธีวิจัย องค์ประกอบและประเภทของการวิจัย การเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาศาสตร์
๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
๖๑๓ ๓๐๓ ทฤษฎีไวยากรณ์ระดับสูง
(Advanced Grammatical Theory)
(๓) (๓-๐-๖)
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีทางไวยากรณ์ของภาษา ตามที่นักภาษาศาสตร์
ได้ศึกษาและสรุปผลไว้รวมทั้งทฤษฎีการแปลที่สาคัญ
๖๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม
(English for Dhamma Talk)
(๓) (๓-๐-๖)
ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนทนาและปาฐกถาพุทธธรรมตามหัวข้อที่กาหนด
ตามสถานการณ์ป๎จจุบัน
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
(Buddhist Meditation)
(๓) (๓-๐-๖)
ศึกษาสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถาฎีกา อนุฎีกา
และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นอารมณ์ของสมถกรรม
ฐานและวิป๎สสนากรรมฐาน ลาดับขั้น ตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน
๑.๓ วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต
๖๑๓ ๑๐๖ สัทศาสตร์และสรศาสตร์
(Phonetics and Phonemics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาพรรณนาปรากฏการณ์ของการออกเสียงของมนุษย์ ฐานกรณ์ และลักษณะของการได้ยิน
เสียงพูด การทาให้เกิดเสียง การรับรู้ และการถ่ายเสียงที่ปรากฏในภาษาต่าง ๆ
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๔๑

๖๑๓ ๒๐๗ วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ชั้นสูง
(Advanced Morphology and Syntax)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างคาและประโยค ตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ หลักการวิเคราะห์และ
อธิบายเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์ โดยใช้ข้อมูลจากภาษา
๖๑๓ ๒๐๘ อรรถศาสตร์และการทาพจนานุกรม
๓ (๓-๐-๖)
(Semantics and Lexicography)
ศึกษาความหมายของภาษา องค์ประกอบของความหมาย การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
ความหมายและระบบความหมาย และศึกษาวิธีการจัดทาพจนานุกรมในสาขาวิชาต่าง ๆ
๖๑๓ ๓๐๙ การสอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์
(Linguistic Approach to English Teaching)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาการเรียน การสอน และการทดสอบภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และ
ความสัมพันธ์ด้านสังคม วัฒนธรรม และภาษาศาสตร์ ป๎ญหาการสอนภาษาที่หนึ่งกับภาษาที่สอง วิธีการกาหนด
เป้าหมายการสอน และการจัดลาดับเป้าหมายการสอน
๑.๔ วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
๖๑๓ ๒๑๐ ภาษาสื่อสารมวลชน
(Mass Media Languages)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาโครงสร้าง รูปแบบและพัฒนาการของภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์
ภาษาที่ปรากฏตามสื่อประเภทนั้น ๆ
๖๑๓ ๒๑๑ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ
๓ (๓-๐-๖)
(Historical and Comparative Linguistics)
ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห์ พัฒนาการของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา คายืม
วิธีการสร้างคาใหม่ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างในด้านระบบเสียง คา และประโยค
ระหว่างภาษาของโลกเน้นเอเชียอาคเนย์
๖๑๓ ๒๑๒ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
(Sociolinguistics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางภาษา สังคมที่พูด
ได้หลายภาษา ป๎ญหาการใช้ภาษาของคนกลุ่มน้อย ป๎ญหาทางภาษาในประเทศที่ใช้หลายภาษา ป๎ญหาในการ
วางแผนและการสร้างมาตรฐานทางภาษา พฤติกรรมการใช้ภาษากับกฎเกณฑ์ทางสังคม
๖๑๓ ๒๑๓ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
(Psycholinguistics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาพยาธิวิทยาทางภาษา ภาษาและบุคลิกภาพ ภาษาและพฤติกรรมที่ไม่ใช่ภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๒๑๔ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
(Computational Linguistics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย
๖๑๓ ๒๑๕ ปรัชญาภาษาศาสตร์
(Philosophy Linguistics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาปรัชญาของภาษา ความรู้อันเกิดจากภาษาต่าง ๆ
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๔๒

๖๑๓ ๒๑๖ ภาษาถิ่นไต
(Tai Dialectology)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาภาษาถิ่นตระกูลไตที่พูดอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของเอเชีย
๖๑๓ ๓๑๗ ภาษาศาสตร์ภาษาบาลี
(Pali Linguistics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาบาลี วิเคราะห์เกี่ยวกับสัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์
รูปประโยคและความหมายของภาษาบาลี
๖๑๓ ๓๑๘ ภาษาศาสนา
(Language of Religion)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาวิเคราะห์ป๎ญหาเกี่ยวกับภาษาศาสนา ลักษณะเฉพาะของภาษาศาสนา ทฤษฏีภาษาศาสนา
ป๎ญหาของความหมาย ภาษากับสัจธรรม อิทธิพลระหว่างศาสนากับความคิดทางศาสนา ภาษาศาสนาใน
ทรรศนะของนักคิดสาคัญ เช่น พุทธทาสภิกขุ ลุดวิก วิตเกนสไตน์ กิลเบิร์ด ไรล์ แฟรงก์ แรมเซย์
อไควนัส
ทิลลิส
๖๑๓ ๓๑๙ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
(Teaching Thai for Foreigners)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาหลักการสอนภาษา แนวทางและวิธีการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ สร้างแบบเรียน
สาหรับสอนชาวต่างประเทศ
๖๑๓ ๓๒๐ ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
(Linguistic Approach to English)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการพูดและเขียน
๖๑๓ ๓๒๑ ภาษาศาสตร์จารึก
๓ (๓-๐-๖)
(Ortho Linguistics)
ศึกษาอักษรจารึกและความหมายของจารึกต่าง ๆ ทั้งที่เป็นจารึกภาษาไทย บาลี สันสกฤต
อักษรธรรมอีสานและขอม ที่ปรากฏในใบลาน สมุดข่อย หรือหลักศิลาในราชอาณาจักรไทย
๖๑๓ ๓๒๒ สัมมนาทางภาษาศาสตร์
(Seminar on Linguistics)
๓ (๓-๐-๖)
สัมมนาเกีย่ วกับป๎ญหาทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๓๒๓ ภาษาศาสตร์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
(Linguistics for Buddhist Dissemination)
ศึกษากระบวนการทางภาษาประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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๔๓

๑.๕ วิทยานิพนธ์
๖๑๓ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
(Thesis)
๑๒ หน่วยกิต
ศึกษาวิจัยและนาเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแลแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามข้อ บังคับของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการนาเสนอวิทยานิพนธ์
๑.๖
การศึกษาอิสระ
๖๑๓ ๔๐๑ การศึกษาอิสระ
๖ หน่วยกิต
(Independent Studies)
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในป๎ญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจในบริบทของภาษาศาสตร์ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการงานทางพระพุทธศาสนาภายใต้การอนุญาต แนะนาและการควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และเขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ์
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๔๔

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (หลักสูตรปรับปรุง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖)
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปี พ.ศ.๒๕๕๑
๑. ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts in Linguistics

๒.ชื่อเต็มภาษาไทย

: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.๒๕๕๖

หมายเหตุ

๑. ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์

ไม่มีการแก้ไข

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :
๒.ชื่อปริญญาเต็มภาษาไทย

Master of Arts in Linguistics
: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)

ไม่มีการแก้ไข

ชื่อปริญญาเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Linguistics)
ชื่อปริญญาย่อภาษาไทย
: พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ชื่อปริญญาย่อภาษาอังกฤษ : M. A. (Linguistics)
๓.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๓.วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
มีการแก้ไข
๓.๒.๑ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มคี วามรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์
๓.๒.๑ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์ประยุกต์
ประยุกต์
๓.๒.๒ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการนาภาษาศาสตร์ไป
๓.๒.๒ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มคี วามสามารถในการนาภาษาศาสตร์ไป ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๓ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาศาสตร์ไปพัฒนาการ
๓.๒.๓ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามรู้ มีความสามารถด้าน
เรียนการสอนภาษาของโลกให้สื่อสารได้
ภาษาศาสตร์ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสและมีศรัทธาทีจ่ ะอุทิศตนในการเผยแผ่พุทธ
๓.๒.๔ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านภาษาศาสตร์ตอบสนองความต้องการของสังคม
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Linguistics)
ชื่อย่อภาษาไทย
: พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M. A. (Linguistics)

ธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓.๒.๔ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านภาษาศาสตร์ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๔๖

๔.โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก (๑) แผน ก (๒)
๑. หมวดวิชาบังคับ
๒. หมวดวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. วิทยานิพนธ์
รวมทั้งสิ้น

๘
๑๒
๖
๑๒
๓๘

๔.โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก (๒)
๑. หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. วิทยานิพนธ์
รวมทั้งสิ้น

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผน แผน ข
๑. หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. การศึกษาอิสระ
รวมทั้งสิ้น
๔.๑. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า
๘ หน่วยกิต
๖๑๓ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๒ ภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
๖๑๓ ๓๐๓ ภาษาศาสตร์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๖๑๓ ๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจยั ทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
๔.๒ วิชาเอก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๖๑๓ ๒๐๗ สัทศาสตร์และสรศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๖ วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ชนั้ สูง
๖๑๓ ๒๑๓ อรรถศาสตร์ **
๖๑๓ ๓๒๔ การทาพจนานุกรม **

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

เพิ่มจาก ๓๘ นก.
เป็น ๓๙ นก.

๙ หน่วยกิต
(๙) หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๓๙ หน่วยกิต

เพิ่มมาใหม่
๙ หน่วยกิต
(๙) หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๓๙ หน่วยกิต

๔.๑. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
๖๑๓ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๒ ภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก

หมายเหตุ
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

คงเดิม
เพิ่มหน่วยกิต

๖๑๓ ๓๐๓ ทฤษฎีไวยากรณ์ระดับสูง

(๓)(๓-๐-๖)

ย้ายไปวิชาเลือก
วิชาใหม่

๖๑๓ ๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจยั ทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
๔.๒ วิชาเอก จานวน
๑๒ หน่วยกิต
๖๑๓ ๑๐๖ สัทศาสตร์และสรศาสตร์
๖๑๓ ๒๐๗ วจีวภิ าคและวากยสัมพันธ์ชั้นสูง
๖๑๓ ๒๐๘ อรรถศาสตร์และการทาพจนานุกรม

๓(๓-๐-๖)
(๓)(๓-๐-๖)
(๓)(๓-๐-๖)

คงเดิม
คงเดิม

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

เพิ่มหน่วยกิต

วิชายุบรวม เพิ่มหน่วยกิต

๔๗

๖๑๓ ๓๐๘ การสอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์
๔.๓ วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
๖๑๓ ๒๑๑ ภาษาสื่อสารมวลชน
๖๑๓ ๒๑๔ ภาษาศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ
๖๑๓ ๒๐๘ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
๖๑๓ ๒๑๒ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
๖๑๓ ๒๑๖ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
๖๑๓ ๒๑๘ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
๖๑๓ ๒๑๕ ภาษาของโลก
๖๑๓ ๓๒๘ ปรัชญาภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๒๑๗ ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
๖๑๓ ๒๑๙ ภาษาถิ่นไต
๖๑๓ ๓๒๖ ภาษาศาสตร์ภาษาบาลี
๖๑๓ ๓๒๙ ภาษาศาสนา
๖๑๓ ๓๒๒ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
๖๑๓ ๓๒๕ ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๖๑๓ ๒๒๐ การเขียนและระบบการเขียน
๖๑๓ ๓๒๑ การอ่านทางภาษาศาสตร์

๓(๓-๐-๖)

๖๑๓ ๓๐๙ การสอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๖๑๓ ๒๑๐ ภาษาสื่อสารมวลชน
๖๑๓ ๒๑๑ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

เพิ่มหน่วยกิต เปลีย่ นรหัส

๖๑๓ ๓๑๒ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
๖๑๓ ๓๑๓ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
๖๑๓ ๒๑๔ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัส เพิ่มหน่วยกิต
เปลี่ยนรหัส เพิ่มหน่วยกิต
เปลี่ยนรหัส เพิ่มหน่วยกิต

๖๑๓ ๒๑๕ ปรัชญาภาษาศาสตร์

๓(๓-๐-๖)

๖๑๓ ๓๑๖
๖๑๓ ๓๑๗
๖๑๓ ๓๑๘
๖๑๓ ๓๑๙
๖๑๓ ๓๒๐

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

๔.๓ วิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

ภาษาถิ่นไต
ภาษาศาสตร์ภาษาบาลี
ภาษาศาสนา
การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

๖๑๓ ๓๒๑ ภาษาศาสตร์จารึก

๓(๓-๐-๖)

๖๑๓ ๓๒๓ การวิเคราะห์ความผิดพลาดทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๓๓๐ สัมมนาทางภาษาศาสตร์

๖๑๓ ๓๒๗ การเขียนอักษรไต

ยกเลิก
เพิ่มหน่วยกิต เปลีย่ นรหัส
ยกเลิก
เพิ่มหน่วยกิต เปลีย่ นรหัส
เพิ่มหน่วยกิต เปลีย่ นรหัส
เพิ่มหน่วยกิต เปลีย่ นรหัส
เพิ่มหน่วยกิต เปลีย่ นรหัส
เพิ่มหน่วยกิต เปลีย่ นรหัส
ยกเลิก
ยกเลิก

วิชาใหม่
ยกเลิก

๒(๒-๐-๔)

๖๑๓ ๓๒๒ สัมมนาทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๓๒๓ ภาษาศาสตร์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒(๒-๐-๔)

ย้ายจากวิชาบังคับ
เปลี่ยนรหัส
ยกเลิก

๖๑๓ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
๖๑๓ ๔๐๑ การศึกษาอิสระ

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

วิชายุบรวม

๑๒ (๐-๐-๒๔)
๖(๐-๐-๑๒)

๔๘

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (หลักสูตรปรับปรุง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖)
๔.๑. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า
๘ หน่วยกิต
๖๑๓ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์

๔.๑. หมวดวิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖) ๖๑๓ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์

(Concepts and Theories of Linguistics)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทวั่ ไปทางภาษาศาสตร์เกีย่ วกับระบบเสียง ระบบ
คา ระบบประโยค ระบบความหมาย
๖๑๓ ๑๐๒ ภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก

๓ (๓-๐-๖)

แก้ไขข้อความ
ที่ขีดเส้นใต้

๓ (๓-๐-๖)

เพิ่มหน่วยกิต

(Concepts and Theories of Linguistics)
ศึกษาพัฒนาการและทฤษฎีทั่วไปทางภาษาศาสตร์เกี่ยวกับระบบเสียง ระบบคา ระบบ
ประโยค ระบบความหมายในภาษาของโลก
๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๑๐๒ ภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก

(Linguistics in Tipitaka)

(Linguistics in Tipitaka)

ศึกษาลักษณะของภาษาที่เป็นรูปแบบ สานวนและวิธกี ารใช้ภาษาที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกตามแนวภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๓๐๓ ภาษาศาสตร์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

หมายเหตุ

ศึกษาลักษณะของภาษาที่เป็นรูปแบบ สานวนและวิธกี ารใช้ภาษาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตามแนว
ภาษาศาสตร์
๓(๓-๐-๖)

ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก

(Linguistics for Buddhist Dissemination)
ศึกษากระบวนการทางภาษาประยุกต์กบั เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

๖๑๓ ๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์

(Research Methodology in Linguistics)
ศึกษาหลักการวิจัย วิธีวจิ ัย องค์ประกอบและประเภทของการวิจัย การเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม

(English for Dhamma Talk)
ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ สนทนาและปาฐกถาพุทธธรรมตามหัวข้อที่กาหนด
ตามสถานการณ์ป๎จจุบัน

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๖๑๓ ๓๐๓ ทฤษฎีไวยากรณ์ระดับสูง
(Advanced Grammatical Theory)
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีทางไวยากรณ์ของภาษา ตามที่นักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาและ
สรุปผลไว้รวมทั้งทฤษฎีการแปลที่สาคัญ
๓(๓-๐-๖) ๖๑๓ ๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์

(๓)(๓-๐-๖)

วิชาเพิ่มใหม่

๓ (๓-๐-๖)

แก้ไขเนื้อหา

(๓)(๓-๐-๖)

ไม่มีการแก้ไข

(Research Methodology in Linguistics)
ศึกษาหลักการวิจัย วิธีวจิ ัย องค์ประกอบและประเภทของการวิจัย การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลตามแบบภาษาศาสตร์
๓(๓-๐-๖) ๖๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม

(English for Dhamma Talk)
ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ สนทนาและปาฐกถาพุทธธรรมตามหัวข้อที่กาหนดตามสถานการณ์
ป๎จจุบัน

๔๙

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน

๒(๒-๐-๔) ๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
(Buddhist Meditation)
(Buddhist Meditation)
ศึกษาสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
ศึกษาสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา
และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่าง ๆ ในสังคมไทย โดยเน้นอารมณ์
ฎีกา อนุฎกี า และปกรณ์ วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่าง ๆ
ของสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐาน ลาดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจาก
ในสังคมไทย โดยเน้นอารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐาน ลาดับขั้นตอน
การเจริญกรรมฐาน
ของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน
๔.๒ วิชาเอก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๔.๒ วิชาเอก จานวน
๑๒ หน่วยกิต
๖๑๓ ๒๐๗ สัทศาสตร์และสรศาสตร์
๓(๓-๐-๖) ๖๑๓ ๑๐๖ สัทศาสตร์และสรศาสตร์
(Phonetics and Phonemics)
(Phonetics and Phonemics)
ศึ
ก
ษาพรรณนาปรากฏการณ์
ของการออกเสียงของมนุษย์ ฐานกรณ์ และลักษณะของการได้
ศึกษาพรรณนาปรากฏการณ์ของการออกเสียงของมนุษย์ ฐานกรณ์ และ
ยินเสียงพูด การทาให้เกิดเสียง การรับรู้ และการถ่ายเสียงที่ปรากฏในภาษาต่าง ๆ
ลักษณะของการได้ยินเสียงพูด การทาให้เกิดเสียง การรับรู้ และการถ่ายเสียงที่ปรากฏ
ในภาษาต่าง ๆ
๖๑๓ ๑๐๖ วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ชั้นสูง
๓(๓-๐-๖) ๖๑๓ ๒๐๗ วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ชั้นสูง
(Advanced Morphology and Syntax)
(Advanced Morphology and Syntax)
ศึ
ก
ษาและวิ
เ
คราะห์
การสร้างคาและประโยค ตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ หลักการวิเคราะห์และ
ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างคาและประโยค ตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ หลักการ
อธิ
บ
ายเกี
ย
่
วกั
บ
วากยสั
มพันธ์ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์
วิเคราะห์และอธิบายเกีย่ วกับวากยสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติเกีย่ วกับโครงสร้างไวยากรณ์
โดยใช้ข้อมูลจากภาษา
โดยใช้ข้อมูลจากภาษา
๖๑๓ ๒๑๓ อรรถศาสตร์
๓(๓-๐-๖) ๖๑๓ ๒๐๘ อรรถศาสตร์และการทาพจนานุกรม **
(Semantics)
(Semantics and Lexicography)
ศึกษาความหมายของภาษา องค์ประกอบของความหมาย การวิเคราะห์การ
ศึกษาความหมายของภาษา องค์ประกอบของความหมาย การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
เปลี่ยนแปลงของความหมายและระบบความหมาย
ความหมายและระบบความหมาย
๖๑๓ ๓๒๔ การทาพจนานุกรม **
๓(๓-๐-๖) และศึกษาวิธกี ารจัดทาพจนานุกรมในสาขาวิชาต่าง ๆ

(๓)(๓-๐-๖)

เพิ่มหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

๓(๓-๐-๖)

วิชายุบรวม

๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

(Lexicography)
ศึกษาวิธีการจัดทาพจนานุกรมในสาขาวิชาต่าง ๆ

๖๑๓ ๓๐๘ การสอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์
(Linguistic Approach to English Teaching)
ศึกษาการเรียน การสอน และการทดสอบภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
และ ความสัมพันธ์ด้านสังคม วัฒนธรรม และภาษาศาสตร์ ป๎ญหาการสอนภาษาที่หนึ่ง

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๓(๓-๐-๖) ๖๑๓ ๓๐๙ การสอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์

(Linguistic Approach to English Teaching)
ศึกษาการเรียน การสอน และการทดสอบภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และ
ความสัมพันธ์ดา้ นสังคม วัฒนธรรม และภาษาศาสตร์ ป๎ญหาการสอนภาษาที่หนึ่งกับภาษาที่สอง

๕๐

กับภาษาที่สอง วิธกี ารกาหนดเป้าหมายการสอน และการจัดลาดับเป้าหมายการสอน
๔.๓ วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
๖๑๓ ๒๑๑ ภาษาสื่อสารมวลชน

วิธีการกาหนดเป้าหมายการสอน และการจัดลาดับเป้าหมายการสอน

๔.๓ วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๒๑๐ ภาษาสื่อสารมวลชน

(Mass Media Languages)
ศึกษาโครงสร้าง รูปแบบและพัฒนาการของภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ
วิเคราะห์ภาษาที่ปรากฏตามสื่อประเภทนั้น ๆ
๖๑๓ ๒๑๒ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม

๖ หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
เนื้อหาคงเดิม

๓(๓-๐-๖)

วิชายุบรวม

(Mass Media Languages)
ศึกษาโครงสร้าง รูปแบบและพัฒนาการของภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์
ภาษาทีป่ รากฏตามสื่อประเภทนั้น ๆ
๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๓๑๒ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม

(Sociolinguistics)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางภาษา สังคมที่พูดได้หลายภาษา ป๎ญหาการใช้ภาษาของคนกลุ่ม

(Sociolinguistics)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลง
ทางภาษา สังคมที่พูดได้หลายภาษา ป๎ญหาการใช้ภาษาของคนกลุ่มน้อย

น้อย ป๎ญหาทางภาษาในประเทศที่ใช้หลายภาษา ป๎ญหาในการวางแผนและการสร้าง
มาตรฐานทางภาษา พฤติกรรมการใช้ภาษากับกฎเกณฑ์ทางสังคม

ป๎ญหาทางภาษาในประเทศที่ใช้หลายภาษา ป๎ญหาในการวางแผนและ
การสร้างมาตรฐานทางภาษา พฤติกรรมการใช้ภาษากับกฎเกณฑ์ทาง
สังคม

๖๑๓ ๒๑๔ ภาษาศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ
(Contrastive Linguistics)
ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างในด้านระบบเสียง คา
และประโยคระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย รวมถึงภาษาอื่น ๆ ในเอเชียอาคเนย์
๖๑๓ ๒๐๘ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
(Historical Linguistics)
ศึกษาหลักการและวิธกี ารวิเคราะห์ พัฒนาการของภาษา การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา คายืม วิธกี ารสร้างคาใหม่ และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง

๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๒๑๑ ภาษาศาสตร์เชิงประวัตแิ ละเปรียบเทียบ
(Historical and Comparative Linguistics)

๖๑๓ ๒๑๕ ภาษาของโลก

๒(๒-๐-๔)

ศึกษาหลักการและวิธีวิเคราะห์ พัฒนาการของภาษา การเปลี่ยนแปลง ของภาษา
คายืม วิธีการสร้างคาใหม่ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง
๓(๓-๐-๖) ในด้านระบบเสียง คา และประโยคระหว่างภาษาของโลกเน้นเอเชียอาคเนย์

วิชายกเลิก

(Languages of the World)
ศึกษาตระกูลภาษาต่าง ๆ ในโลก เน้นภาษาในภูมภิ าคเอเชียอาคเนย์
๖๑๓ ๒๑๖ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา

(Psycholinguistics)
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๓๑๓ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา

(Psycholinguistics)

๓(๓-๐-๖)

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เพิ่มหน่วยกิต

๕๑

ศึกษาจิตวิทยาเกีย่ วกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและระบบชาติพันธุ์ทาง
ภาษาศาสตร์ พยาธิวิทยาทางภาษา ภาษาและบุคลิกภาพ ภาษาและพฤติกรรมที่
ไม่ใช่ภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๒๑๗ ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

ศึกษาจิตวิทยาเกีย่ วกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและระบบชาติพันธุ์ทางภาษาศาสตร์ พยาธิ
วิทยาทางภาษา ภาษาและบุคลิกภาพ ภาษาและพฤติกรรมที่ไม่ใช่ภาษาศาสตร์

- เนื้อหาคงเดิม

๒(๒-๐-๔)

วิชายกเลิก

(Ethnolinguistics)
ศึกษาภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เชิงภาษาศาสตร์ เน้นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
๖๑๓ ๒๑๘ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๒๑๔ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
(Computational Linguistics)
(Computational Linguistics)
ศึ
ก
ษาทฤษฎี
พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิธีการใช้
ธุรการ การศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการวิจยั
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการวิจัย
๖๑๓ ๒๑๙ ภาษาถิ่นไต
๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๓๑๖ ภาษาถิ่นไต
(Tai Dialectology)
(Tai Dialectology)
ศึกษาภาษาถิ่นตระกูลไตที่พูดอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของเอเชีย
ศึกษาภาษาถิ่นตระกูลไตที่พูดอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ
ของเอเชีย
๖๑๓ ๒๒๐ การเขียนและระบบการเขียน

๓(๓-๐-๖)

- เพิ่มหน่วยกิต
-เพิ่มเนื้อหา

๓(๓-๐-๖)

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เพิ่มหน่วยกิต
- เนื้อหาคงเดิม

๒(๒-๐-๔)

วิชายกเลิก

(Writing and Writing Systems)
ศึกษาสารวจวิวัฒนาการของการเขียนจากยุคแรกที่เขียนอักษรภาพจนถึงยุคที่มี
ตัวอักษรสมบูรณ์
๖๑๓ ๓๒๑ การอ่านทางภาษาศาสตร์

วิชายกเลิก

(Readings in Linguistics)
อ่านบทความทางวิชาการที่เกีย่ วข้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๓๒๒ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ

(Teaching Thai for Foreigners)
ศึกษาหลักการสอนภาษา แนวทางและวิธกี ารสอนภาษาไทยแก่ชาว
ต่างประเทศ สร้างแบบเรียนสาหรับสอนชาวต่างประเทศ

๖๑๓ ๓๒๓ การวิเคราะห์ความผิดพลาดทางภาษาศาสตร์
(Error Analysis in Linguistics)
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๓๑๙ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
(Teaching Thai for Foreigners)
ศึกษาหลักการสอนภาษา แนวทางและวิธกี ารสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
สร้างแบบเรียนสาหรับสอนชาวต่างประเทศ

๓(๓-๐-๖)

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เพิ่มหน่วยกิต
- เนื้อหาคงเดิม
วิชายกเลิก

๕๒

ศึกษาและวิเคราะห์ความผิดพลาดและแนวทางแก้ไขความผิดพลาดในการใช้
ภาษาอังกฤษ เน้นฝึกวิเคราะห์และแก้ไขความผิดพลาดในการใช้จากภาคสนาม
๖๑๓ ๓๒๕ ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ศึกษาโครงสร้างของภาษาบาลี วิเคราะห์เกี่ยวกับสัทวิทยา วจีวภิ าค
วากยสัมพันธ์ รูปประโยคและความหมายในภาษาบาลี

๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๓๒๐ ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(Linguistic Approach to English)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่
๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๓๑๗ ภาษาศาสตร์ภาษาบาลี
(Pali Linguistics)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาบาลี วิเคราะห์เกี่ยวกับสัทวิทยา วจีวภิ าค วากยสัมพันธ์ รูป
ประโยคและความหมายในภาษาบาลี

๖๑๓ ๓๒๗ การเขียนอักษรไต

๒(๒-๐-๔)

(Linguistic Approach to English)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ
๖๑๓ ๓๒๖ ภาษาศาสตร์ภาษาบาลี

(Pali Linguistics)

๓(๓-๐-๖)

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เพิ่มหน่วยกิต
- เพิ่มเนื้อหา

๓(๓-๐-๖)

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เพิ่มหน่วยกิต
- เนื้อหาคงเดิม
วิชายกเลิก

(Tai Orthography)
ศึกษาอักษรของชนชาติไทย ที่ใช้บันทึกธรรมกับภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ
ได้แก่อักษรธรรมถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน ไทยน้อย ไทยใหญ่ อักษรลาวและไทยขอม
๖๑๓ ๓๒๘ ปรัชญาภาษาศาสตร์

(Philosophy Linguistics)
ศึกษาปรัชญาของภาษา ความรู้อันเกิดจากภาษาต่าง ๆ
๖๑๓ ๓๒๙ ภาษาศาสนา

( Language of Religion )
ศึกษาวิเคราะห์ป๎ญหาเกี่ยวกับภาษาศาสนาลักษณะเฉพาะของภาษาศาสนา ทฤษฏี
ภาษาศาสนา ป๎ญหาของความหมาย ภาษากับ สัจธรรม อิทธิพลระหว่างศาสนากับ
ความคิดทางศาสนา ภาษาศาสนาในทรรศนะของนัก
คิดสาคัญ เช่น พุทธทาสภิกขุ ลุดวิก วิตเกนสไตน์ กิลเบิร์ด ไรล์ แฟรงก์ แรมเซย์ อไค
วนัส ทิลลิส
๖๑๓ ๓๓๐ สัมมนาทางภาษาศาสตร์

(Seminar on Linguistics)
สัมมนาเกี่ยวกับป๎ญหาทางภาษาศาสตร์

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

- เปลี่ยนรหัสวิชา

๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๒๑๕ ปรัชญาภาษาศาสตร์
(Philosophy Linguistics)
ศึกษาปรัชญาของภาษา ความรู้อันเกิดจากภาษาต่าง ๆ

๓(๓-๐-๖)

๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๓๑๘ ภาษาศาสนา
(Language of Religion)
ศึกษาวิเคราะห์ป๎ญหาเกี่ยวกับภาษาศาสนาลักษณะเฉพาะของภาษาศาสนา ทฤษฏี ภาษา
ศาสนา ป๎ญหาของความหมาย ภาษากับ สัจธรรม อิทธิพลระหว่างศาสนากับความคิดทางศาสนา
ภาษาศาสนาในทรรศนะของนักคิดสาคัญ เช่น พุทธทาสภิกขุ ลุดวิก วิตเกนสไตน์ กิลเบิร์ด ไรล์
แฟรงก์ แรมเซย์ อไควนัส ทิลลิส

๓(๓-๐-๖)

๒(๒-๐-๔) ๖๑๓ ๓๒๑ สัมมนาทางภาษาศาสตร์
(Seminar on Linguistics)
สัมมนาเกี่ยวกับป๎ญหาทางภาษาศาสตร์
๖๑๓ ๓๒๒ ภาษาศาสตร์จารึก
(Ortho Linguistics)
ศึกษาอักษรจารึกและความหมายของจารึกต่าง ๆ ทั้งที่เป็นจารึกภาษาไทย บาลี สันสกฤตอักษร

๓(๓-๐-๖)

- เปลี่ยนรหัสวิชา

๓(๓-๐-๖)

- เพิ่มหน่วยกิต
- เนื้อหาคงเดิม
วิชาใหม่

- เพิ่มหน่วยกิต
- เนื้อหาคงเดิม

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เพิ่มหน่วยกิต
- เนื้อหาคงเดิม

๕๓

ธรรมอีสานและขอม ที่ปรากฏใน ใบลาน สมุดข่อยหรือหลักศิลาจารึกในราชอาณาจักรไทย
๖๑๓ ๓๒๓ ภาษาศาสตร์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๓(๓-๐-๖)

ย้ายจากหมวดบังคับ
เปลี่ยนรหัส

๑๒ (๐-๐-๒๔)

ไม่มีการแก้ไข

(Linguistics for Buddhist Dissemination)
๖๑๓ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์

๑๒ (๐-๐-๒๔)

(Thesis)
ศึกษาวิจยั และนาเสนอผลการวิจยั ซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านภาษาศาสตร์ที่
สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแลแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยปฏิบัติตามข้อ
บังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขัน้ ตอนและรูปแบบของการ
นาเสนอวิทยานิพนธ์
๖(๐-๐-๑๒)

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ศึกษากระบวนการทางภาษาประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
๖๑๓ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
(Thesis)
ศึกษาวิจยั และนาเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนือ้ หาสาระทางด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแลแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามข้อ
บังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขัน้ ตอนและรูปแบบของการนาเสนอ
วิทยานิพนธ์

๖๑๓ ๔๐๑ การศึกษาอิสระ
(Independent Studies)
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในป๎ญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจในบริบทของภาษาศาสตร์ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการงาน
ทางพระพุทธศาสนาภายใต้การอนุญาต แนะนาและการควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและเขียน
รายงานในรูปของสารนิพนธ์

๖(๐-๐-๑๒) เพิ่มมาใหม่

ภาคผนวก ค
ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๕๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
เพื่อให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อวันที่
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 คาสั่ง หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อ
บังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“นิสิต” หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต
๖.๑ ผู้ ส มัครเข้าเป็ น นิ สิตต้องเป็นผู้ ส าเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้น
ผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่สาเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้า
ประโยคและ
๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
๗.๑ ผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น นิ สิ ต ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๗.๒ ต้อ งได้ ค่าระดั บ เฉลี่ ย สะสมในระดับ ปริญ ญาโทไม่ต่ ากว่ า ๓.๕๐ จากระบบ
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่สาเร็จการศึกษา หรือมี
ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการ ประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ง
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๕๖

คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
หมวดที่ ๒
การจัดและวิธีการศึกษา
ข้อ ๙ ระบบการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า๑๖ สัปดาห์ บัณฑิต
วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
๖ สัปดาห์ และจะกาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ หลักสูตร
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
๑๘ หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
๔๘ หน่วยกิต
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
๙
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
๙
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
๖๐ หน่วยกิต
ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐
ภาคการศึกษาปกติตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพ
นิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๓.๑.๑
๑๑.๔ รายวิชาที่กาหนดให้นิสิตฟ๎งการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิ ตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสั ปดาห์ล ะ ๒ ถึง
๓ ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้นาไป
คานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม และรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือ S
ข้อ ๑๓ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่
๑๓.๑ นิสิตที่มีเหตุจาเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตต้องยื่นคาร้องต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิด ภาคการศึกษาใหม่ หากพ้นจากกาหนดการลาพักการศึกษา
ดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๑๓.๑.๒ มีความจาเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โดยมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๓.๑.๔ มีเหตุจาเป็นสุดวิสัยอื่นที่สาคัญในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็น
นิสิตทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว ในกรณีนี้
ให้นิสิตได้ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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 หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ปกติตามข้อ ๑๗.๕
๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต
ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในกาหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้นรวมอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาทั่วไป
หมวดที่ ๓
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
๑๖.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องนาหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดมายื่นต่อกองทะเบียน
และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด สาหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาในภาค
นั้นทั้งหมด พร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย
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๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่กาหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้
กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่กาหนดไว้ มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง
ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็นอย่างยิ่งจึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทน
ได้ ทัง้ นี้ต้องทาให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย
ในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา
๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกาหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวันเปิด
ภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๗.๓ จานวนหน่วยกิตที่กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖
หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
๑๗.๔ นิ สิ ตที่ล งทะเบี ยนล่ าช้ากว่าที่กาหนด ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ต้องลาพักการศึกษาตาเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๑๓ หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต
๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา
ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะนาและช่วยวางแผน การศึกษาโดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในทาเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ การถอน เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา
๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายใต้เงื่อนไขและมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้
๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน
๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รับ W ในรายวิชาที่
ถอน
๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ใน
รายวิชานั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ใน
กรณีเช่นนี้นิสิตจะได้ W ในรายวิชานั้น
๑๙.๒ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระทาได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และหากพ้นกาหนดนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ ๔
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา
๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยอาจทา
การวัดผลระหว่างภาคด้วย วิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ทา หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม
กับรายวิชานั้นเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่สาหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือจะใช้
วิธีการวัดผลอย่างอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้
บัณฑิตวิทยาลัยอาจกาหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพื่อใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได้
๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลในรายวิชา
ใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษา
นั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ประจา
วิชา
ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา
๒๑.๑
ระบบการประเมิ น ผลการศึ ก ษารายวิ ช าของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ใช้ เ พี ย ง
๖ ระดับ มีผลการศึกษา ระดับและค่าระดับ ดังนี้
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
๒๑.๒ ในรายวิชาใดที่หลักสูตรกาหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษาใน
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ผลการศึกษา
S (Satisfactory)
เป็นที่พอใจ
U (Unsatisfactory)
ไม่เป็นที่พอใจ
๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ทาการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชานั้น
ด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 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) สาหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างกาเรียบเรียง
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๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กาหนดเป็น ๔
ระดับ ดังนี้
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
๒๑.๕.๔ นิสิตทาผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก
๒๑.๖ การให้ I จะกระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะป่วยหรือ
เหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจาวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์การแก้ค่า I นิสิตจะต้องสอบและ/
หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจาวิชาให้ครบถ้วน เพื่อให้อาจารย์ประจาวิชาวัดผลและส่งผล
การศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป
๒๑.๗ การให้ S จะกระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรกาหนดให้วัดผลการศึกษา
โดยไม่มีค่าระดับ
๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ
ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒
๒๑.๘ การให้ U จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับ
และมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ
๒๑.๙ การให้ IP จะกระทาเพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคที่นิสิตลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์
๒๑.๑๐ การให้ W จะกระทาได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓. ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ
๑๙.๑.๓
๒๑.๑๑ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระทาเมื่อนิสิตได้
ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาค
การศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ทาการวัดผลรายวิชาที่ได้ SP เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน
๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระทาเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่อง
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ในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็
ตาม ให้ทาการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้น เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน
ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้า
๒๒.๑ การนับหน่วยกิตให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A, B,
C หรือ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ากว่า B หรือ
S
๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต่ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี
๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลง ทะเบียนรายวิชาเดิม
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันได้
๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้าหรือแทนตามที่หลักสูตรกาหนดการนับหน่วยกิตตาม
ข้อ ๒๒.๑ นับจานวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยคานวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจาภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และคานวณหาค่าเฉลี่ยสะสมสาหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาป๎จจุบัน
ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจาภาค ให้คานวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้น แล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันและหารผลรวมนั้นด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ป๎ดเศษ
ข้อ ๒๕ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, U, W และ Au ไม่ให้นารายวิชานั้น
มาคานวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔
หมวดที่ ๕
การทาวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการทาวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้
๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อ ขอ
อนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
๒๗.๓ นิ สิ ต สามารถลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ ได้ห ลั ง จากได้รั บอนุมัติ หั ว ข้ อและโครงร่า ง
วิทยานิพนธ์แล้ว
ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตการนาวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่ ต้องได้รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
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หมวดที่ ๖
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
๓๐.๑ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หรือไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 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 ในรายวิชาบังคับและรายกลุ่มวิชาทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณีที่
หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U
๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
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
๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายรายวิชา
๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี
๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ในกรณีที่นิสิตกระทาผิดข้อบังคับระเบียบ คาสั่ง
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วในข้อ ๓๒ นิสิตต้องได้รับ
โทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้
๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย
๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีกาหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีกาหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระทาผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ตามสมควรแก่กรณีเฉพาะกรณีที่นิสิต
กระทาผิ ดระเบีย บการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลั ยร่วมกับ
กรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้
๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท
พุทธศักราช ๒๕๓๐
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๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป ให้
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓)
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน
พ.ศ.๒๕๔๙ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต
๖.๑ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๖.๑.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต
๖.๒.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๖.๒.๒ ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔
แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สาเร็จการศึกษาและผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค และ
๖.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๗ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
๗.๑ ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑
๗.๑.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันสาเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทาง
วิชาการที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ
๗.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒
๗.๒.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
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๗.๒.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔
แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สาเร็จการศึกษาและผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค
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 มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะกาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้
ระบบไตรภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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
โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร การศึกษารายวิชาและการทาวิทยานิพนธ์ตามจานวน
หน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตร ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน
๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
๑๑.๒ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน
๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
๑๑.๓ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
๑๑.๔ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถสาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่กาหนดคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
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๑๑.๕ การนับเวลาในข้อ ๑๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วยยกเว้น
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 เพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว
๒๗.๓ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
๒๗.๔ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๖๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๑
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจาคณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑ เมื่อวันที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑)
ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ
(๓) กรรมการผู้เป็นคณาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัยจานวนสี่รูปหรือคนที่
อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณบดี
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย
คาแนะนาของคณบดี
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย
(๑)
ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี
(๒)
รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ
(๓)
กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา
(๔)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโยคาแนะนาของ
คณบดี
(๕)
กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจาคณะ
ข้อ ๖ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะมีวาระ
การดารงตาแหน่งเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งของคณะบดี
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕ พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและได้มีการ
แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๖๘

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ ๗ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะมีอานาจและ
หน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการ
(๓) พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารและการดาเนินงาน
เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
(๔) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะ
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง วิธีการประชุมให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๖๙

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐
อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 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 ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 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) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กาหนดส่วนประกอบ
เพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๖ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๒
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน
ข้อ ๖ การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
๖.๑ ให้นิสิตจัดทาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อน เมื่อผ่านการ
ตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอน
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๗๐

๖.๒ โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้
(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 ของบัณฑิต
วิทยาลัย
๖.๓ การเสนอขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบคาร้อง บฑ ๘
พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จาวน ๖ ฉบับ ในจานวนนี้ต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้สมควรเป็น
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคน บนปกของโครงร่างฯ จานวน ๑ ฉบับ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔ นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
๖.๕ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ใน
แต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ และ
ในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้านาเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย
๖.๖ เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบคาร้อง
บฑ ๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จานวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ผ่าน
ความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๗ เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ข้อ ๗ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๗.๑ นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๕.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๗.๓ ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ ๙ แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมทั้ง
ชาระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่สามารถชาระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
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๗๑

ภายในระยะเวลาที่กาหนด ต้องยื่นคาร้องขอชาระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐
วันทาการ หากเกินต้องชาระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียนล่าช้า จานวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ วันทาการ
ข้อ ๘ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์
๘.๑ การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระสาคัญให้นิสิตยื่นแบบคาร้อง
บฑ ๘ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้นาส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย จานวน ๔ ชุด
๘.๒ หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระสาคัญ นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้าอีก ยกเว้น
หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มีเหตุผลความ
จาเป็นเพียงพอ นิสิตต้องชาระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้าอีก
๘.๓ ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นคา
ร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว
หมวดที่ ๓
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ข้อ ๙ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
๙.๑ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จานวนไม่น้อยกว่า ๒ รูป
คน แต่ไม่เกิน ๓ รูป/คน ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน
๙.๒ คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตทาวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
๙.๓ คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตทาวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับวิธีทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งตัดสินแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น
ขณะทาวิทยานิพนธ์
(๒) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ข้อ ๑๐ การเขียนวิทยานิพนธ์
ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการทา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ ๔
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ข้อ ๑๑ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
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๑๑.๑ นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และยัง
ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดทาหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษาตั้งแต่ ๖
หน่วยกิตขึ้นไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการ
จัดทาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑
เดือน
๑๑.๓ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่กาหนดให้
ศึกษาเพิ่มเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดทาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๔ นิสิตผู้ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน
หมวดที่ ๕
การสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๑๒ การขอสอบวิทยานิพนธ์
๑๒.๑ นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ
(๑) ใช้เวลาทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 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
๑๒.๓ ให้นิสิตยื่นคาร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๑๒.๔ ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นคาร้องแล้ว
๑๐ วันทาการ
๑๒.๕ ให้นิสิตยื่นแบบคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๖ ชุด
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๑๒.๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 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 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
๑๓.๓ เมื่อประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับสาหรับผู้สอบ
๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้
แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วย
หมวดที่ ๖
การประเมินผลวิทยานิพนธ์
ข้อ ๑๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์
๑๔.๑ ในการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่
เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ
๑๔.๒ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง
๑๔.๓ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและคาแนะนานั้น ก่อนที่จะนาวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการกาหนด จะต้องดาเนินการ
ยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ หากเกินจาก
กาหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องดาเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่เท่านั้น
๑๔.๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทาการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยกาหนดเป็น
๔ ระดับ ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellence)
A
ดี (Good)
B+
ผ่าน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์ IP (In progress)
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๑๔.๕ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ อาจกระทา
ได้เมื่อเห็นสมควร แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการ
แก้ไขทั้งรูปแบบ และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ
๑๔.๖ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อย
แล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๕ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
๑๕.๑ เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้
นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จานวน ๗
เล่ม โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็นแบบไฟล์
Microsoft Word และไฟล์ Adobe PDF จานวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย วันที่นิสิตส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตสาเร็จการศึกษา
๑๕.๒ ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อผูกพัน
หรืออื่น ๆ หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นคาร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจานวนที่ต้องการ
เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จานวน ๑ ชุด
๑๕.๓ วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่สาเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนนาไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖ นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้
ระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัตวิ ิทยานิพนธ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖
ข้อ ๑๗ นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(พระศรีสิทธิมุนี)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจานวนชั่วโมงการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๔ จานวนหน่วยกิตที่กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและ
ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 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
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน 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
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ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปํฺโญ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ประโยชน์ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึง
ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 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 และบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัด
ให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้
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
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๑) แบบ ๑ ผู้เข้าศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ
โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
ให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 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

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๘๐

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กาหนดส่วนประกอบเพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๔.๒ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงกาหนดส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์
เพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์ ชัดเจน ดังนี้
๑. ให้มีลายเซ็นต์รับรองของผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคนบนปกของโครงร่างฯ
จานวน ๑ ฉบับ
๒. ให้มีประวัติย่อของนิสิตผู้เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แนบในส่วนท้ายด้วย
๓. ระเบียบวิธีวิจัยและแบบสอบถามชั่วคราว สาหรับวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณนิสิตต้องส่งก่อนวัน
พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
ให้นิสิตผู้ประสงค์จะสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จานวน
๑ ชุด เพื่อตรวจรูปแบบก่อน เมื่อผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ จานวน ๘ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปํฺโญ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๘๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔)
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓
--------------------เพือ่ ให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศยอานาจตามความในมาตรา
๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 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 ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๓๐.๗ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ทั้งหมดหรือส่ ว นหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(proceeding)

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๘๒

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

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๘๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕)
พุทธศักราช ๒๕๕๓
----------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราช
วิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัส บดี ที่ ๑๗
มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับบี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม

พุทธศักราช ๒๕๕๓

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๘๔

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๘๕

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๘๖

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๘๗

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๘๘

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๘๙

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๙๐

ภาคผนวก ง
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๙๑

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

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๙๒

๕. งานวิจัย ตารา หนังสือ
๕.๑ งานวิจัย
พระราชวรมุนี(พล อาภากโร). รูปแบบละขบงนการสร้าวองค์ความรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ขององค์กรการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย . สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒๕๕๕.
๕.๒ หนังสือ
พระราชวรมุนี (พล อาภากโร). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ประธาน คณะบรรณาธิการ กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
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

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๙๓

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). ป๎ญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
๔.๒ หนังสือ
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) ปริวรรตคัมภีร์ใบลานอักษรขอมภาษา
สุรินทร์ ๒๕๕๑.
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) ประวัติพุทธศิลป์สากล. มหาจุฬาคชสาร
๕ (ตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔) : ๓๔-๓๗.
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๙๔

พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) การศึกษาสงฆ์สุรินทร์, ๓๖-๔๐. สุรินทร์ :
สุรินทร์ออฟเส็ท, ๒๕๕๕.
๔.๓ เอกสารประกอบการสอน
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. สุรินทร์ : เอกสาร
ประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์,
๒๕๔๘.
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) สัทศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ.
สุรินทร์ : เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์, ๒๕๕๐.
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ โสภณสีโล) สื่อการสอนภาษาอังกฤษ. สุรินทร์ :
เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์, ๒๕๕๓.

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๙๕

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
Poona University, India
M.A. (Linguistics)
๒๕๒๙
Poona University, 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 . ป๎ญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐.
พระมหาสุริยา วรเมธี . หลักและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
ในสหรัฐอเมริกา. ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑.

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๙๖

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

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๙๗

๔. รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก
๑. ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาต่างประเทศ
สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัติการศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D. (Linguistics)
๒๕๒๙
Poona University, India
M.A. (Linguistics),
๒๕๒๒
Poona University, India
พธ.บ.(บริหารการศึกษา)
๒๕๒๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ฯ
๓. คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย
คาสั่งที่ ๕๙๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
๔. งานสอนภายใน ๓ ปี
ลาดับ
ระดับปริญญาตรี
๑
๒
๓
๔

๑
๒

A Comparative Study of
English and Thai
English Morphplogy and
Syntax
An Introduction to Linguistics
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
สานักงาน
ระดับปริญญาโท
(English Program)
Method of Effective English
Teaching
Dhamma Talk

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๙๘

๕. งานวิจัย หนังสือ และบทความ
๕.๑ งานวิจัย
ปรีชา คะเนตนอก, รศ.ดร. “ปัญหาและอุปสรรคของการเรียนภาษาที่สอง ศึกษา
กรณีนักศึกษาต่างประเทศเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.”
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
๕.๒ ตาราเรียน/หนังสือ
ปรีชา คะเนตนอก,รศ.ดร., ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
ปรีชา คะเนตนอก,รศ.ดร., ภาษาอังกฤษสาหรับ
ผู้ใหญ่ กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
Preecha Kanetnog, Assoc. Prof.Dr., English Morphology and Syntax. 2nd.
edit. Bangkok : Mahachulalongkornrajvidyalaya Press, 2010.
Preecha Kanetnog, Assoc.Prof.Dr., English Syntax. 2nd. edit. Bangkok :
Mahachulalongkornrajvidyalaya Press, 2011.
Preecha Kanetnog, Assoc.Prof.Dr., A Comparative Study of English
andThai. 5th. edit. Bangkok : Mahachulalongkornrajvidyalaya
Press, 2012.
Preecha Kanetnok, Assoc.Prof.Dr., An Introduction to Linguistics. Bangkok
: Mahachulalongkornrajvidyalaya Press, 2013.
Preecha Kanetnog, Assoc.Prof. Dr., Thai Study for Foreign Beginners.
1st.edit.Bangkok : Mahachulalongkornrajvidyalaya Press 2013.
ปรีชา คะเนตนอก, รศ. ดร., แนวคิด/ หลักการใช้คากริยา และ Tense ภาษาอังกฤษ
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
ปรีชา คะเนตนอก, รศ. ดร., ภาษาอังกฤษสาหรับพระสังฆาธิการ (เริ่มเรียนถึง
ระดับสูง)กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๕.
๕.๓ บทความ
ปรีชา คะเนตนอก,รศ. ดร. บทความเรื่อง“Second Language Teaching”สาร
นิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจาปี ๒๕๕๑ กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๙๙

ปรีชา คะเนตนอก, รศ. ดร.บทความเรื่อง“เรียนแล้วคิดภาษาอังกฤษแบบคนวัด”สาร
นิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจาปี ๒๕๕๐ กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
ปรีชา คะเนตนอก,รศ. ดร.บทความเรื่อง“ แนวคิดเรื่อง Tense ภาษาอังกฤษ”สาร
นิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจาปี ๒๕๕๒. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
๕.๔ เอกสารประกอบการสอน
Preecha Kanetnog, Assoc.Prof.Dr., Language Teaching Method.
Bangkok :Mahachulalongkornrajvidyalaya Press, 2013.

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑๐๐

๒. รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
๑. ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาต่างประเทศ
สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัติการศึกษา
๒.๒ คุณวุฒิทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D. (Linguistics)
๒๕๑๙
Poona University, India
M.A. (Linguistics),
๒๕๑๕
Poona University, India
พธ.บ.
ศาสตร์)
๒๕๑๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ฯ

๓. งานสอนภายใน ๓ ปี
ลาดับ
ระดับปริญญาตรี
๑
๒
๑

ศิลปการเขียน
ภาษาศาสตร์ไทย
ภาษาถิ่นไทย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. หนังสือ งานวิจัยและบทความ
๔.๑ งานวิจัย
รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ ระบบเสียงภาษายอง. กรุงเทพมหานคร : โครงการศูนย์
ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมอาเชียอาคาเนย์ บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑.
รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ ภาษาถิ่นตระกูลไทย, กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑ พิมพ์ครั้งที่ ๔ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๔.๒ ตารา
รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ แบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษา, กรุงเทพฯ :
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐.
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑๐๑

รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ อักษรไทย, นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและ วัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐.
รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ ภาษาไตหย่า , นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔.
Pankhuenkhat, Ruengdet.An Introduction to Thai Syntax Southeast Asian
Language Center, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, 2011.
๔.๓ บทความ
รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ Thai and Chinese Place Names in Thailand
Pankhuenkhat, Ruengdet, A comparative Phonology of Tai Phake and Tai
Kammueng, Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol
University, 2012.

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑๐๒

ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑๐๓

คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๔๖๔ /๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
------------เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจาบัณฑิตวิทยาลัย
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษา
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษา
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ที่ปรึกษา
๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ที่ปรึกษา
๕. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษา
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ที่ปรึกษา
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ที่ปรึกษา
๘. รองอธิการบดีวิทยาเขตทุกวิทยาเขต
ที่ปรึกษา
๙. คณบดีคณะพุทธศาสตร์
ที่ปรึกษา
๑๐.คณบดีคณะครุศาสตร์
ที่ปรึกษา
๑๑.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ที่ปรึกษา
๑๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ที่ปรึกษา
๑๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๑๔. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๑๕. พระราชสิทธิมุนี วิ.
กรรมการ
๑๖. พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร.
กรรมการ
๑๗. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรม
กรรมการ
๑๘. ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
กรรมการ
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑๐๔

๑๙. ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
กรรมการ
๒๐. ผศ.เฉลียว รอดเขียว
กรรมการ
๒๑. แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
กรรมการ
๒๒. ผศ.เวทย์ บรรณกรกุล
กรรมการ
๒๓. ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี
กรรมการ
๒๔. ศ. ดร.สมภาร พรมทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๕. รศ. ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๖. รศ. บารุง สุขพรรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๗. ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๘. เลขานุการสานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาบาลี และสาขาวิชามหายานศึกษา
๑. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
ประธานกรรมการ
๒. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร.
กรรมการ
๓. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
กรรมการ
๔. ดร.ศศิวรรณ กาลังสินเสริม
กรรมการ
๕. ดร.ประพันธ์ ศุภษร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาธรรมนิเทศและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา
๑. พระมหาทวี มหาปํฺโญ,ผศ.ดร.
ประธานกรรมการ
๒. พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ผศ.ดร.
กรรมการ
๓. พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี
กรรมการ
๔. อาจารย์รังษี สุทนต์
กรรมการ
๕. ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
รองประธานกรรมการ
ศ.ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.อดุลย์ ตันประยูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
กรรมการ
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปํฺโญ
กรรมการ
ผู้อานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
รองประธานกรรมการ
รศ.ประณต นันทิยะกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ชัยยุทธ ชิโนกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
กรรมการ
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑๐๕

ดร.ยุทธนา ประณีต
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปํฺโญ
ผู้อานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย
๑. ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ประธานกรรมการ
๒. พระมหาทองศรี เอกวโส,ดร.
รองประธานกรรมการ
๓. ผศ.ดร. เริงชัย หมื่นชนะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผศ. สาระ มุขดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. พระเอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
กรรมการ
๖. ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์
กรรมการ
๗. อาจารย์วิชชุดา ฐิตโิ ชติรัตนา
กรรมการ
๘. ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
กรรมการและเลขานุการ
๙. พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
๑. ผศ.ดร. สิรวิ ัฒน์ ศรีเครือดง
ประธานกรรมการ
๒. พระมหาทองศรี เอกวโส,ดร.
รองประธานกรรมการ
๓. ผศ.ดร. เริงชัย หมื่นชนะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผศ. สาระ มุขดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
กรรมการ
๖. พระเอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
กรรมการ
๗. แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค
กรรมการ
๘. อาจารย์งามตา ตันนุกูล
กรรมการ
๙. ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการ
๑๐. ดร.สิรวิ รรณ จุฬากรณ์
กรรมการ
๑๑. ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์
กรรมการ
๑๒. อาจารย์วิชชุดา ฐิตโิ ชติรตั นา
กรรมการ
๑๓. ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
๑. พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร.
ประธานกรรมการ
๒. รศ.ดร.เรืองเดช ป๎นเขื่อนขัติย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.คาเอียง กองสิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.สมร เกษสม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.จรรยา อินทร์อ๋อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก
กรรมการ
๗. รศ.นิลรัตน์ กลิน่ จันทร์
กรรมการ
๘. ผศ.ทนงค์ ลาประไพ
กรรมการ
มคอ. ๒ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๑๐๖

๙. ผศ.โกวิทย์ พานแก้ว
กรรมการ
๑๐. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๑. ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รศ.พิเศษ ดร.อานวย เดชชัยศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
กรรมการ
๖. ผศ.ดร. สิน งามประโคม
กรรมการและเลขานุการ
๗. พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปํฺโญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต โครงการหลักสูตรนานาชาติ
๑. พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.
ประธานกรรมการ
๒. พระวิสุทธิภัทรธาดา,ดร.
กรรมการ
๓. พระสุธีวรญาณ,รศ.ดร.
กรรมการ
๔. พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร.
กรรมการ
๕. พระศรีสิทธิมุนี,ดร.
กรรมการ
๖. พระศรีธวัชเมธี
กรรมการ
๗. ศ. พิเศษ ดร. จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ผศ.ดร.รท.บรรจบ บรรณรุจิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
กรรมการ
๑๑. แม่ชีอาไพ ตัณฑ์สมบุญ
กรรการและเลขานุการ
๑๒. พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายจักรกฤษณ์ การกระสัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
๑. ผศ.เฉลียว รอดเขียว
ประธานกรรมการ
๒. พระสมภาร สมภาโร, ผศ.
รองประธานกรรมการ
๓. ดร.แสวง นิลนามะ
กรรมการ
๔. พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ
กรรมการ
๕. ผศ. ไกรวุฒิ มโนรัตน์
กรรมการ
๖. อาจารย์กฤต ศรียะอาจ
กรรมการ
๗. ดร. ณัทธีร์ ศรีดี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
๑. พระพรหมโมลี
ประธานกรรมการ
๒. พระศรีศาสนวงศ์
กรรมการ
๓. พระศรีสุธรรมมุนี
กรรมการ
๔. พระมหาสุรชัย วราสโภ,ดร.
กรรมการ
๕. ผศ.เวทย์ บรรณกรกุล
กรรมการและเลขานุการ
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๑๐๗

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
๑. พระพรหมโมลี
ประธานกรรมการ
๒. พระราชวรมุนี
กรรมการ
๓. พระมหาชิต ฐานชิโต
กรรมการ
๔. นายนิมิตร โพธิพัฒน์
กรรมการ
๕. พระมหาสุรชัย วราสโภ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
๑. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.
ประธานกรรมการ
๒. พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน
กรรมการ
๓. ผศ. ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
กรรมการ
๔. อาจารย์สุรวัฒน์ ทองเกลี้ยง
กรรมการ
๕. ดร.ประพันธ์ ศุภษร
กรรมการ
๖. นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการชุดนี้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕

เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

(พระธรรมโกศาจารย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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