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คู่มือ
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒

คำนำ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีพันธกิจที่สาคัญในการ พัฒนา
ด้านภาษาให้แก่นิสิตทั้งในทุกระดับ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และพัฒ นาศักยภาพด้าน ภาษา
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยใช้หลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะ ยาว ทั้ง
หลักสูตรระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เหมาะกับพื้นฐานการศึกษาแต่ละคน ทั้งนี้โดยมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ไปจนถึงสามารถนาสิ่งที่เรียนมาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันและ การทางานตลอดจนสามารถ
สื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเกิด ขึ้นของ
ประชาคมอาเซียน
คู่มื อการสอบวัดความรู้ภ าษาอั งกฤษระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษา จะทาให้ นิ สิต ได้ทราบถึงการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกาหนดให้นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับ
ดุษฎีบัณฑิ ตและมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย จะต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU GET)
หรือสมัคเรียนในหลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (MCU 003 004)
และนิสิตระดับปริญญาโท (MCU 003 004) ที่ดาเนินการโดยสถาบันภาษา
ส่วนงานวิชาการ สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓

สำรบัญ
หน้า

คานา
สารบัญ
บทนา
ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง สถาบันภาษา
ค่านิยม
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ความของสัญลักษณ์
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษคืออะไร
ขั้นตอนการสอบวัดความรู้ภาษาและการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๗
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
หน่วยงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของสถาบันภาษา
บทบาทและหน้าที่ของศูนย์บัณฑิตศึกษา
สาหรับนิสิต
ภาคผนวก
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๗
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บทนา
ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
๑) ชื่อส่วนงาน
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒) ที่ตั้ง
ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน
หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์
๐-๓๕๒๔-๘๐๙๘ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๙๙
Website: http://www.li2.mcu.ac.th
Fackbook : www.facebook.com/limcu.th
๓) ประวัติความเป็นมาสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” โดยใน
ระดับ นานาชาตินั้ น มหาวิทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัยได้รับ การยอมรับจากชาวพุทธทั่ วโลกให้ เป็ น
เจ้าภาพหลักในการดาเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกมาโดยตลอด อีกทั้งชาว
พุทธทั่วโลกมีมติให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ทาให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้กาหนดวิสัยทัศน์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกในอนาคต
ดังจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยกาลังจัดวิททยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติขึ้น ในระดับภูมิภาคคือ ประชาคม
อาเซียน มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการความร่วมมือที่สาคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการนานาชาติ วันวิสาขบูชา วันสาคัญสากลของโลกเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ของอาเซียนและของโลก ทั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือต่างๆ เช่น สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
(International Association of Buddhist Universities: IABU) และศูนย์ศึกษาพระพุท ธศาสนาลุ่ มแม่น้ าโขง
(Mekhong for Buddhist Studies Center: MBSC)
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาของโลกที่สาคัญแห่งหนึ่ง ทั้งนี้โดยอ้างอิงจากจานวนนิสิตชาวต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้า
ศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ซึ่งผลของการจัดกิจกรรมจากดาเนินตามนโยบายดังที่กล่าวมา ทาให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร ตลอดจนนิสิตของมหาวิทยาลัยทั้งนี้
โดยได้ริเริ่มเสนอการจัดตั้งสถาบันภาษาครั้งแรกตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๑๐๐.๒/๙๒๐ ลงวันที่ ๖
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เรื่องเสนอขออนุ มัติโครงการตั้งศูนย์ภ าษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
(MCU-LC) และได้รับความเห็นชอบตามมติของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/
๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยที่ประชุมได้ให้เปลี่ยนชื่อส่วนงานศูนย์ภาษา มจร เป็นสถาบันภาษา มจร
โดยวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันภาษาเบื้องต้นนั้นประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนี้คือ
๑. เพื่อจัดการสอบวัดความรู้ด้านภาษา และให้บริการทดสอบเทียบความรู้ความสามารถและทักษะใน
การใช้ภาษา ตลอดจนการแปลเอกสาร และข้อมูลทางวิชาการอื่นๆที่เป็นภาษาต่างประเทศ
๒. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมภาษาแก่บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

๒

๓. เพื่อพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมภาษากับ
องค์กรการศึกษาเพื่อรองรับกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านภาษาแก่บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
๕. เป็นแหล่งรองรับการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
๖. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาษาของคณาจารย์ และนิสิตส่วนกลางและภูมิภาค
๗ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การอนุมัติให้ดาเนินการเรื่อยมาถึงปัจจุบันได้มีประกาศที่สาคัญที่เกี่ยวเนื่อง
กับสถาบันภาษา ดังนี้
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติชื่อสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนการสอนประจาสถาบันภาษา
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การศึกษาสาหรับชาวต่างประเทศ พ.ศ.
๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การสอบภาษาสาหรับชาวต่างประเทศ
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. ประกาศมหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย เรื่อ ง ค่ าธรรมเนี ยมการสอบวั ดความรู้แ ละ
การศึกษาหลักสูตรของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๕ ประกาศ ณ
วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๕ สถาบั น ภาษา ได้แยกส่ว นงานภายใน ออกเป็น ๒ ส่ วนงาน พร้อมทั้งกาหนด
ภารกิจและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ
๑. ส่วนงานบริหาร
๒. ส่วนวิชาการ

๓

โครงสร้าง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา
ส่วนงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

ส่วนวิชาการ

กลุ่มงานวางแผนวิจัย
และพัฒนา

กลุ่มงานจัด
การศึกษา

กลุ่มงานบริการ
วิชาการ

ค่านิยมหลัก (Core Values)
Truth
Trust
Team
Training

ยึดมั่น ในความจริง
ตั้งมั่น ในความไว้ใจ
เชื่อมั่น ในความเป็นทีม
มุ่งมั่น ในการพัฒนางาน

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ปณิธาน
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
วิสัยทัศน์
สถาบันภาษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้านภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในระดับนานาชาติ
พันธกิจ
 จัดการเรียนการสอนด้านภาษา
 พัฒนางานวิจัยด้านภาษา
 ให้บริการวิชาการด้านภาษา
 ทานุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย
๑. ระบบการบริหารจัดการสถาบันภาษาที่มีประสิทธิภาพ
๒. การจัดการเรียนการสอนภาษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๓. องค์ความรู้ด้านภาษาที่ได้จากการวิจัย
๔. การบริการวิชาการด้านภาษาแก่สังคมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๕. การทานุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการที่มีประสิทธิผล

๔

ความหมายของสัญลักษณ์

๑.ตัวอักษร LIMCU มาจากคาว่า"the Language Institute of Mahachulalongkorn rajavidyalay
University : LIMCU" ซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่า "สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : สถาบัน
ภาษา มจร"
๒. คาว่า "LI" มาจากแนวคิด (Concept) ดังนี้
๒.๑ ตัว "L" ที่โค้งงอเป็ น ประดุจ "จมูกฝรั่ง" แสดงธรรมวัฒ นธรรมการเรียนการสอน ผู้ ส อน
สถานที่เรียน อุปกรณ์การศึกษา และผู้ เรียน จะเน้นให้รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของฝรั่งและชาวต่างชาติ แต่เมื่อมอง
ในมิติทางพระพุทธศาสนา ตัว "L" คือ ต้นไม้แห่งปัญญา มาจากภาษาอังกฤษว่า "Wisdom Tree" หรือ "Bodhi
Tree" ต้นไม้แห่ งการตรัสรู้ ซึ่งเป็น ต้น ไม้ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับก่อนก่อนตรัสรู้แห่งการตรัสรู้เป็น พระสัมมา
สัมโพธิญาณ
๒.๒ ใบโพธิ์ ๓ ใบที่เป็นประดุจเส้นผมที่อยู่บนยอดของต้นโพธิ์นั้น คือ "สัญลักษณ์ของพระคุณ ๓
ประการของพระพุทธเจ้า (พุทธคุณ) " กล่าวคือ "ปัญญา ความบริสุทธิ์ และความกรุณา"
๒.๒.๑ ด้านปัญญา มุ่งเน้นทั้งภาษาเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงาม โดยการพัฒนาทั้งปัญญาให้
สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาและสามารถที่จะสื่อสาร เข้าใจ และอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมีความสุขมาก
ยิ่งขึ้น
๒.๒.๒ ด้านความบริสุทธิ์ เน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ว่า ความบริสุทธิ์ทางใจจะมีอย่าง
ยิ่งใหญ่ต่อผู้เรียน เมื่อใดผู้เรียน ใจว่าง ใจไม่วุ่น การเรียนรู้ก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น ภาษาที่นักเรียน
ควรเรียนรู้ คือ "ภาษาใจ" โดยเฉพาะภาษาใจที่บริสุทธิ์ และงดงาม ย่อมทาให้ผู้เรียนมีความสุข และสังคมรอบข้าง
ย่อมมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒.๓ ด้ า นกรุ ณ า นอกจากจะเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นใช้ ภ าษาที่ ได้ เรี ย นรู้ ไปใช้ ในชี วิ ต เพื่ อ
ความส าเร็ จ ในหน้ า ที่ การงาน และการเรี ย นแล้ ว ยั ง มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นได้ น าองค์ ค วามรู้ ไปช่ ว ยเหลื อ สั งคม
ประเทศชาติในโอกาส ต่างๆ ด้วย
๒.๓ ตั ว I แทนค่าด้ว ยดวงตา โดยมี ชื่อของสถาบั นอยู่ด้านล่ าง ซึ่ งบ่งบอกถึง "รอยยิ้ม" แห่ ง
ความสุขที่ได้รับจากการเรียนรู้ภาษา พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจต่อการจักการ
เรียน การสอนของสถาบันด้วย
๓. คาว่า "MCU" เป็นชื่อย่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งทาหน้าที่หลักในการสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันภาษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของผู้เรียน เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์หลักว่า "ศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม"

๕

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษคืออะไร
การสอบวัดความรู้ภ าษาอั งกฤษ คื อ การสอบวัด ความรู้ ทั ก ษะ การใช้ ภ าษาอั งกฤษตาม
มาตรฐานสากล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบวัด ความรู้
ภาษาอั งกฤษส าหรับ นิ สิต หลัก สู ต รพุ ทธศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต พ.ศ.๒๕๕๔ และ ระดับ มหาบั ณ ฑิ ต
พ.ศ.๒๕๕๗ โดยก าหนดให้ นิ สิ ต ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นิ สิ ต ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัย จะต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหรือสมัครเรียนในหลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ที่ดาเนินการโดยสถาบันภาษา ซึ่งการสอบผ่านภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้
๑. การสอบ MCU-GET เป็น การสอบสาหรับ นิสิตทุ กสาขาวิชาที่ มีพื้น ฐานภาษาอังกฤษใน
ระดับดี สามารถเลือกสอบวัดความรู้ MCU-GET เมื่อสอบผ่านแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นอีก
๒. ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษากาหนด ประกอบด้วย
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก (MCU 005, MCU 006)
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท (MCU 003, MCU 004)
(สาหรับนิสิตที่จบปริญญาตรีในหลักสูตรปกติ)
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท (ESA 001, ESA 002)
(สาหรับนิสิตที่จบจากหลักสูตร ป.บส., ป.ทศ., และ ป.สศ.)
ขั้นตอนการสอบวัดความรู้ภาษาและการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร
๑. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET
การสอบ MCU-GET หมายถึ ง การสอบวั ด ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ เรี ย กว่ า “หลั ก สู ต ร
ภาษาอั งกฤษส าหรับนิ สิต ระดั บ ดุษ ฎี บัณ ฑิ ต ” ที่ด าเนิ น การโดยสถาบัน ภาษา ตามข้อบั งคั บ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แบบการ
สอบ MCU-GET จะวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด ๔ ทักษะ ดังนี้
๑.๑ ทักษะการฟัง (Listening)
เป็นการวัดความสามารถในการฟัง
ภาษาอังกฤษ ผู้สอบสามารถฟังได้ เข้าใจได้ ผู้เข้า
สอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวรอบโลก หรือเรื่องราว
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยฟังจากระบบซาวด์
แล็บและให้ตอบคาถามในกระดาษคาตอบที่กาหนด
เกณฑ์การวัดความรู้ ๑๐๐ คะแนนผู้สอบจะต้องได้
คะแนนอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด

๖

๒ ทักษะการพูด (Speaking)
เป็นการวัดความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ ผู้สอบสามารถพูดได้ สื่อสารได้
อย่างเข้าใจ พูดตอบโต้ได้เป็นอย่างดี ออกเสียง
ได้ชัดเจน ผู้เข้าสอบ รูปแบบของการทดสอบ
ทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการ จานวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์ประจามหามหาวิทยาลัย จานวน ๑
ท่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ ท่าน
และอาจารย์ชาวต่างประเทศจานวน ๑ ท่าน
ผู้สอบจะได้รับการประเมินในส่วนของการใช้
ภาษาเพื่อตอบคาถามสั้นๆ เกี่ยวกับหัวข้อทั่วไป เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ผู้สอบสามารถตอบโต้และ
อธิบายความเป็นภาษาอังกฤษได้ เกณฑ์การวัดความรู้ ๑๐๐ คะแนน ผู้สอบจะต้องได้คะแนนอย่าง
น้อยร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด
๑.๓ ทักษะการอ่าน (Reading)
เป็นการวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ผู้สอบสามารถอ่านได้ และเข้าใจ
จับประเด็นเรื่องราวที่อ่านได้ สามารถตอบ
คาถามได้ เล่าเรื่องที่อ่านได้ ผู้อ่านจะได้อ่าน
เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ข่าวสารที่
เกิดขึ้นรอบโลกในปัจจุบัน หรือเรื่องราวที่
กาหนดให้ ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย
ผู้สอบต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์หาคาตอบ เกณฑ์การวัดความรู้ ๑๐๐ คะแนน ผู้สอบจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ ๖๐
ของคะแนนทั้งหมด
๑.๔ ทักษะการเขียน (Writing)
เป็นการวัดความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ ผู้สอบสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี เข้าใจหลักไวยากรณ์ตามหลักการเขียนที่
ถูกต้อง เขียนได้ตามที่กาหนด ซึ่งจะประกอบด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือเหตุการณ์
ปัจจุบันที่เกิดขึ้นรอบโลกซึ่งผู้สอบมีสิทธิเลือกใน
หัวข้อที่กาหนดให้ เกณฑ์การวัดความรู้ ๑๐๐
คะแนน ผู้สอบจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ
๖๐ ของคะแนนทั้งหมด

๗

แผนผังที่ ๑ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

Examination
(12:12)

MCU TEST

MCU GET

ESA 01
MCU 03
MCU 05

Take Class
(30 ชั่วโมง)

ESA 02
MCU 04
MCU 06

Take Class
(30 ชั่วโมง)

แผนผังที่ ๒ ขั้นตอนการสอบวัดความรู้ภาษาและการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

๘

ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการสอบวัดความรูภ้ าษาอังกฤษ
สาหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้สมัครสอบเข้าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (สาหรับนิสิตที่
สมัครเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) เมื่อนิสิตขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว ต้องสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ตามวันและเวลาที่สถาบันภาษากาหนด ซึ่งเรียกว่า “หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับดุษฎี
บัณฑิต” ที่ดาเนินการโดยสถาบันภาษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง
ประกอบด้วย
๑. วิชาภาษาอังกฤษ MCU 005
วิชาภาษาอังกฤษ MCU 005 เป็นรายวิชาที่นิสิตทุกท่านจะต้องเรียนเป็นวิชาแรก ที่มุ่งเน้นถึง
ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องราวทางพุทธศาสนาและ
เรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน วิชานี้ยังเป็นวิชาพื้นฐานของวิชา MCU 006 นิสิตจะต้องเรียน
สัปดาห์ละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓ ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น ๓๐ ชั่วโมง และนิสิตต้องได้คะแนนไม่น้อยร้อยละ ๖๐
จึงจะผ่านวิชานี้
๒. วิชาภาษาอังกฤษ MCU 006
นิสิต ที่ผ่านผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงจะ
สามารถลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 006 ได้ ซึ่งวิชานี้มุ่งเน้นทักษะในการอ่านและการ
เขียน นิสิตจะได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน เรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓
ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น ๓๐ ชั่วโมง และนิสิตต้องได้คะแนนไม่น้อยร้อยละ ๖๐ จึงจะผ่านวิชานี้

๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
สาหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗
เมื่อนิสิตขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แล้ว ต้อ งสมัค รเรียนหลัก สูต รภาษาอังกฤษ ตามวัน และเวลาที่ ส ถาบั น ภาษากาหนด ซึ่ งเรียกว่า
“หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต” ที่ดาเนินการโดยสถาบันภาษาตาม “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตหลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๗” ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ MCU003,MCU 004 สาหรับผู้ที่จับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ของคณะกรรมการอุมดศึกษา และ ESA 001,
ESA 002 สาหรับนิสิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร ป.บส., ป.ทศ., และ ป.สศ. ซึ่งประกอบด้วย
๑. ภาษาอังกฤษ MCU 003
หลัก สูต รภาษาอั งกฤษ MCU 003 เป็ น รายวิช าที่ นิ สิ ต ทุ กท่ านจะต้ อ งเรีย นเป็ น วิชาแรก ที่
มุ่งเน้นในทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องราวทางพุทธ
ศาสนาและ เรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน วิชานี้ยังเป็นวิชาพื้นฐานของวิชา MCU 004 นิสิต
จะต้องเรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓ ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น ๓๐ ชั่วโมง และนิสิตต้องได้คะแนนไม่น้อย
ร้อยละ ๖๐ จึงจะผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. วิชาภาษาอังกฤษ MCU 004
นิสิตที่สอบผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 003 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงจะ
สามารถลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 004 ได้ ซึ่งวิชานี้มุ่งเน้นทักษะในการอ่านและการ
เขียน นิสิตจะได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน เรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓
ชั่ ว โมง รวมทั้ ง สิ้ น ๓๐ ชั่ ว โมง นิ สิ ต ต้ อ งได้ ค ะแนนไม่ น้ อ ยร้ อ ยละ ๖๐ จึ ง จะผ่ า นตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
การสมั ครเรียนและลงทะเบี ยนในหลัก สูต รตามที่ ม หาวิทยาลัยก าหนด โดยสถาบั น ภาษา
ก าหนด ให้ ผู้ เรีย นจะต้ อ งลงทะเบี ย นเรีย นในหลั ก สู ต ร ซึ่ งมี ทั้ งหมด ๖๐ ชั่ ว โมง แบ่ งออกเป็ น ๒
หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรที่ ๑ เรียน ๑๐ สัปดาห์ ๆ ๓ ชั่วโมง รวมเวลาเรียน ๓๐ ชั่วโมง ประกอบด้วย
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก (MCU 005)
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท (MCU 003)
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท (ESA 001(พระสังฆาธิการ))
๒. หลักสูตรที่ ๒ เรียน ๑๐ สัปดาห์ ๆ ๓ ชั่วโมง รวมเวลาเรียน ๓๐ ชั่วโมง ประกอบด้วย
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก (MCU 006)
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท (MCU 004)
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท (ESA 002(พระสังฆาธิการ))
รวมเวลาเรีย นทั้ งหมด ๖๐ ชั่ ว โมง โดยที่ ผู้ เรีย นจะต้ อ งสอบให้ ผ่ านในหลั ก สู ต รที่ ๑ ด้ ว ย
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะผ่านไปเรียนในหลักสูตรที่ ๒ และผู้เรียนจะต้องมีเวลาเรียนในแต่

๑๐

ละหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค เมื่อ
สอบผ่านทั้ง ๒ หลักสูตรจะได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ในกรณี ที่
ผู้เรียนสอบไม่ผ่านหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในหลักสูตรนั้นจนกว่าจะผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
๑. เกณฑ์การสอบวัดและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU-GET)
- ทักษะการอ่าน (Reading) จานวน ๑๐๐ คะแนน
- ทักษะการเขียน (Writing) จานวน ๑๐๐ คะแนน
- ทักษะการฟัง (Listening) จานวน ๑๐๐ คะแนน
- ทักษะการการพูด (Speaking) จานวน ๑๐๐ คะแนน
ในการสอบวัด ความรู้ภ าษาอั งกฤษ MCU-GET ผู้ สอบจะต้ องมี พื้ น ฐานภาษาอังกฤษทั้ ง ๔
ทักษะ เป็นอย่างดี และได้รับคะแนนรวม ๒๔๐ คะแนน จาก ๔๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐
ของคะแนนทั้งหมด จึงจะผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
กาหนดจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ดาเนินการโดยสถาบันภาษาแต่ละระดับ
กาหนดจัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ MCU-GET
- เป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี โท และเอก
- ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบวัตความรู้ภาษาอังกฤษ
หลักฐานในการสมัคร
- ใบสมัครสอบ MCU-GET
- รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ ใบ
- สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. เกณฑ์การสอบวัดและประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษ
กระบวนการในการเรียนและการสอน
- การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมกิจกรรมชั้นเรียน
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชั้นเรียน
- งานมอบหมาย
- การนาเสนองานและการอภิปรายกลุ่ม
- สอบกลางภาคและสอบปลายภาค

๑๑

การวัดผลและประเมินผล
- การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมกิจกรรมชั้นเรียน
- งานมอบหมาย
- แบบทดสอบในชั้นเรียนและกิจกรรมกลุ่ม
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
คุณสมบัติของผู้สมัครลงทะเบียนเรียน
- เป็นนิสิตในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
- ผ่านการวัดระดับพื้นฐานด้านภาษา
หลักฐานในการสมัคร
- ใบสมัคร
- รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ ใบ
- สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต

๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๔๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หน่วยงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย
๑. หน่วยงานจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ
๑.๒ คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)
- สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
- สาขาวิชาภาษาศาสตร์
๑.๓ คณะครุศาสตร์
- สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
๑.๔ คณะสังคมศาสตร์
- สาขาการจัดการเชิงพุทธ
- การพัฒนาสังคม
๑.๕ วิทยาเขตเชียงใหม่
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ
๑.๖ วิทยาเขตขอนแก่น
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ
- สาขาวิชาปรัชญา

๑๒

๑.๗ วิทยาเขตนครสวรรค์
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
๑.๘ วิทยาเขตนครราชสีมา
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒. หน่วยงานจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
๒.๑ บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
- สาขาวิชาธรรมนิเทศ
- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- สาขาวิชาสันติศึกษา
๒.๒ คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)
- สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
- สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
๒.๓ คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
- สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๒.๔ คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)
- สาขาวิชาชีวิตและความตาย
- สาขาวิชาภาษาศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
๒.๕ คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)
- สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
- สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒.๖ วิทยาเขตหนองคาย
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- การพัฒนาสังคม

๑๓

๒.๘ วิทยาเขตเชียงใหม่
- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.๙ วิทยาเขตขอนแก่น
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
๒.๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา
- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.๑๒ วิทยาเขตแพร่
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.๑๔ วิทยาเขตพะเยา
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
- สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
๒.๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๖.๒.๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๖.๒.๑๘ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๖.๒.๑๙ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๖.๒.๒๐ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
- สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๖.๒.๒๑ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๑๔

บทบาทและหน้าที่ของสถาบันภาษา
๑. ดาเนินการจัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
๑.๑. กาหนดตารางการสอบประจาปี
๑.๒. ออกประกาศรับสมัครการสอบ รับสมัคร ลงทะเบียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
รวมทั้งดาเนินการจัดสอบ
๑.๓. ประสานงาน ออกหนังสือมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและ
คณะกรรมการพิจารณาข้อสอบออกหนังสือเชิญคณาจารย์เป็นคณะกรรมการดาเนินการสอบ
๑.๔. ออกหนังสือเชิญคณาจารย์เป็นคระกรรมการดาเนินการสอบ
๑.๕. ดาเนินการจัดสอบ รวบรวมคะแนน ประกาศผลสอบ ออกเอกสารแสดง การผ่าน
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET
๑.๖. รับชาระเงินลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน ส่งเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย
๑.๗. จัดทาบัญชีเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้ ดาเนินการ
จัดสอบ
๑.๘. รวบรวมเอกสารการจ่าย และตั้งเลือกอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบจาก
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่สารองจ่ายแล้ว (กรณีการไม่มีเงินทดรองจ่าย ให้ตั้งเรื่องเบิกเงินทดรองจ่าย
ออกมาก่อน)
๑.๙. สรุปรายรับรายจ่ายทั้งหมดการจัดสอบ
๒. ประสานงานและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สาหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต ทั้งส่วนกลาง และส่วนวิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยาบริการ มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ สารวจจานวนหลักสูตร สาขาวิชา และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อ
ดาเนินการจัดทาแผนการเปิดการเรียนการสอน
๒.๒ กาหนดตารางการเรียนการสอนเรียนและทาเอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
๒.๔ ทาบทามอาจารย์ผู้สอน และระบุตัวอาจารย์ผู้สอนลงในห้องเรียนตามตารางเรียนที่
กาหนดไว้ และออกหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ในกรณีที่การจัดห้องเรียนได้ ๑๐๐%)
๒.๕ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ด้วยการเข้าร่วมและแจกเอกสารในกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้อง หรือประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์บัณฑิตศึกษา ผู้อานวยการหลักสูตรต่างๆ เพื่อเข้า
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนิสิตโดยตรงในห้องเรียนต่างๆ
๒.๖ จัดทาบัญชีรายชื่อนิสิตผู้สมัครลงทะเบียนเรียน และรับลงทะเบียนพร้อมแจก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอใช้สถานที่ห้องเรียนและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อ
การเรียนการสอน

๑๕

๒.๘ จัดเตรียมห้องเรียน ตรวจเช็ค จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเข้าเรียน ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่จะต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนทุกครั้งว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเรียนการสอน
ของแต่ละวัน และจัดเก็บอุปกรณ์ พร้อมปิดห้องเรียน เพื่อลดภาระของเจ้าของสถานที่
๒.๙ ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนก่อนวันเรียน ๕ วัน เพื่อขอรับเอกสารประกอบการ
เรียนมาถ่ายสาเนาให้แก่นิสิต เพื่อสะดวกในการสอนของผู้สอน
๒.๑๐ เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอน ช่วยเหลือและตัดสินใจในกรณีที่มีการต่อรองและ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของนิสิต และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและในแต่ละ
ห้องเรียน และประเมินการเรียนการสอนของนิสิตในแต่ละห้องเรียน เพื่อรับทราบปัญหาและนามา
เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน
๒.๑๑ จัดทาบัญชีรายชื่อทะเบียนประวัตินิสิตที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
๒.๑๒ จัดทาใบบันทึกคะแนน ส่งให้อาจารย์ผู้สอน และติดตามรับคะแนน ทาการ
ประเมินผล ส่งให้ผู้อานวยการสถาบันภาษาลงนามและประกาศผลการเรียน
- เอกสารใบคาร้องขอใบรับรองผลการเรียน
- ออกใบรับรองผลการเรียนให้นิสิตที่สอบผ่าน
- จัดทาบัญชีทะเบียนการออกใบรับรอง
๒.๑๓ รับลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตอัตราค่าธรรมเนียมตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
๒.๑๔ ออกใบเสร็จรับเงินให้นิสิตผู้ลงทะเบียนเรียน และนาเงินส่งเข้ามหาวิทยาลัย ตาม
ระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย
๒.๑๕ จัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ในแต่ละภาคการศึกษา
๒.๑๖ จั ด ท าบั ญ ชี ค่ าตอบแทนอาจารย์ เจ้ าหน้ า ที่ ค่ า บ ารุ งสถานที่ แ ละ สรุ ป รายรับ
รายจ่ายทั้งหมด
๒.๑๗ สรุปเอกสารส่งเบิกมหาวิทยาลัย

บทบาทและหน้าที่ของศูนย์บัณฑิตศึกษา
๑. แจ้งนิสิตให้ทราบถึงข้อบังคับฯการสอบและการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
๒. พิจารณาบรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษลงในตารางเรียน
๓. ประสานงานและอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ๑ ท่าน เป็นผู้ช่วยประสานงาน โดยสถาบันภาษามีบันทึกข้อความขอ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน
๕. ร่วมกับสถาบันภาษา สังเกตการณ์เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

๑๖

สาหรับนิสิต
๑. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
๒. ประเมินความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
๓. เลือกลงทะเบียนสอบวัดความรู้หรือเลือกเรียนในหลักสูตรที่สถาบันภาษากาหนด
๔. ในระหว่างการสอบหรือการเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๕. หากลงทะเบียนเรียนไม่ผ่านในหลักสูตรใด ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในหลักสูตรนั้น
๖. เมื่อผ่านตามหลักสูตรที่สถาบันภาษากาหนด ให้นิสิตยื่นคาร้องเพื่อขอใบรับรอง
๗. ถ่ายสาเนาใบรับรอง ยื่นต่อคณะหรือหลักสูตรที่นิสิตศึกษาอยู่ เพื่อประกอบการขอจบ
การศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ

