ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
..............................................................

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มีมาตรฐาน คุณภาพ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การสอบและการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และบรรดาประกาศ คาสั่งอื่น ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้บังคับตาม
ประกาศนี้
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
.....
ราชภัฏมหาสารคาม
“RMU-GET
หมายความว่า การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของ
.....
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อ
๕ นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบ ความรู้ภาษาอังกฤษ จากสถาบันภายนอกที่มหาวิทยาลัยยอมรับ
ตามข้อ ๖ หรือเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

๒
ข้อ ๖ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่มหาวิทยาลัยยอมรับ โดยมีผลการสอบให้มี
อายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ยื่นผลการสอบ มีดังนี้
(๑) TOEFL
(๒) IELTS
(๓) CEFR
(๔) CU-TEP
(๕) ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยประกาศรับรอง
เทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๗ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องผ่าน
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังนี้
๗.๑ มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ต้องผ่านเกณฑ์
ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้
(๑) TOEFL PBT ไม่ต่ากว่า ๔๕๐ คะแนน หรือ
(๒) TOEFL ITP ไม่ต่ากว่า ๔๕๐ คะแนน หรือ
(๓) TOEFL CBT
ไม่ต่ากว่า ๑๓๓ คะแนน หรือ
(๔) TOFELiBT
ไม่ต่ากว่า ๔๕ คะแนน หรือ
(๕) IELTS ไม่ต่ากว่า ๔.๐ คะแนน หรือ
(๖) CEFR
ไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือ
(๗) CU-TEP ไม่ต่ากว่า
๕๐ คะแนน หรือ
๗.๒ มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ L4 ทั้งนี้หากมีผล
คะแนนต่ากว่าเกณฑ์นี้ ให้ทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์หรือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมและมีผลการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์เป็น S (Satisfactory) ดังนี้
(๑) ผลการทดสอบอยู่ในระดับ L1 ต้องเรียนวิชา รหัส ๘๐๖๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา ๑ วิชารหัส ๘๐๗๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๒ และวิชารหัส ๘๐๙๐๑๐๑
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๓ หรือรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
(๒) ผลการทดสอบ อยู่ในระดับ L2 ต้องเรียนวิชารหัส ๘๐๗๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา ๒ และวิชารหัส ๘๐๙๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๓ หรือรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๖ หน่วยกิต หรือ
(๓) ผลการทดสอบ อยู่ในระดับ L3 ต้องเรียนวิชารหัส ๘๐๙๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา๓ หรือรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๓ หน่วยกิต หรือ
ทั้งนี้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาตาม ๗.๒ (๑) ๗.๒ (๒) หรือ ๗.๒ (๓) สามารถเทียบเท่ากับผล
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ระดับ L4

๓
ข้อ ๘ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อขอสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์ ดังนี้
(๑) TOEFL PBT ไม่ต่ากว่า ๔๕๐ คะแนน หรือ
(๒) TOEFL ITP
ไม่ต่ากว่า ๔๕๐ คะแนน หรือ
(๓) TOEFL CBT
ไม่ต่ากว่า ๑๓๓ คะแนน หรือ
(๔) TOFELiBT
ไม่ต่ากว่า ๔๕ คะแนน หรือ
(๕) IELTS ไม่ต่ากว่า ๔.๐ คะแนน หรือ
(๖) CEFR
ไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือ
(๗) CU-TEP ไม่ต่ากว่า ๔๐ คะแนน หรือ
(๘) RMU-GET
ไม่ต่ากว่าระดับ L2 หรือ
(๙) มีผลการ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ L2 ทั้งนี้หากมี
ผลคะแนนต่ากว่าเกณฑ์นี้ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์เป็น
S
(Satisfactory) ดังนี้
ผลการทดสอบอยู่ในระดับ L1 ต้องเรียนวิชา รหัส ๘๐๖๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา ๑ หรือรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ทั้งนี้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาตามข้อ ๘(๙) สามารถเทียบเท่ากับ ผลการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ RMU-GET ระดับ L2
ข้อ ๙ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อขอสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท
และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์ ดังนี้
(๑) TOEFL PBT ไม่ต่ากว่า ๔๕๐ คะแนน หรือ
(๒) TOEFL ITP
ไม่ต่ากว่า ๔๕๐ คะแนน หรือ
(๓) TOEFL CBT
ไม่ต่ากว่า ๑๓๓ คะแนน หรือ
(๔) TOFELiBT
ไม่ต่ากว่า ๔๕ คะแนน หรือ
(๕) IELTS ไม่ต่ากว่า ๔.๐ คะแนน หรือ
(๖) CEFR
ไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือ
(๗) CU-TEP ไม่ต่ากว่า ๔๐ คะแนน หรือ
(๘) RMU-GET
ไม่ต่ากว่าระดับ L3 หรือ
(๙) มีผลการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ L3 ทั้งนี้หากมี
ผลคะแนนต่ากว่าเกณฑ์นี้ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์เป็น
S
(Satisfactory) ดังนี้
(๑) ผลการทดสอบอยู่ในระดับ L1 ต้องเรียนวิชา รหัส ๘๐๖๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา ๑ และวิชา รหัส ๘๐๗๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๒ หรือรายวิชาอื่นที่เทียบเท่า
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

๔
(๒) ผลการทดสอบ อยู่ในระดับ L2 ต้องเรียนวิชา รหัส ๘๐๗๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา ๒ หรือรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๓ หน่วยกิต
ทั้งนี้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาตาม ข้อ ๙(๑)(๒) สามารถเทียบเท่ากับ ผลการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ระดับ L3
ข้อ ๑๐ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อขอสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
เอกและหลักสูตรนานาชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้
(๑) TOEFL PBT ไม่ต่ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ
(๒) TOEFL ITP
ไม่ต่ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ
(๓) TOEFL CBT
ไม่ต่ากว่า ๑๗๓ คะแนน หรือ
(๔) TOFELiBT
ไม่ต่ากว่า ๖๕ คะแนน หรือ
(๕) IELTS ไม่ต่ากว่า ๕.๕ คะแนน หรือ
(๖) CEFR
ไม่ต่ากว่าระดับ B2 หรือ
(๗) CU-TEP ไม่ต่ากว่า ๖๒ คะแนน หรือ
(๘) RMU-GET
ไม่ต่ากว่าระดับ L4 หรือ
(๙) ผลการเรียน รายวิชา โดยต้องรับการประเมินผ่าน ตามเกณฑ์เป็น S ในราย วิชา รหัส
๘๐๖๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๑ วิชารหัส ๘๐๗๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๒
และ/หรือวิชา รหัส ๘๐๙๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๓ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๗.๒
ข้อ ๑
๑ ให้นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษตามข้อ ๘ หรือข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ ยื่นหลักฐาน
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยนับตั้งแต่มีสภาพเป็นนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษายื่นหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัครเข้า
ศึกษาสามารถใช้ผลการสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว เป็นหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อขอสาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้
กรณีมีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอก ตามข้อ ๖
ให้ยื่นคาร้องพร้อม
หลักฐานรับรองผลการสอบ โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว รายงานผลการสอบยังสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อ ๑
๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ตามประกาศให้
อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

