ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
มาตรฐานกาหนดความสามารถภาษาอังกฤษของตาแหน่ง อาจารย์ประจา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๙) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“อาจารย์ ป ระจ า” หมายถึ ง บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ข้อ ๔ บุคคลผู้สมัครเพื่อเข้า รับการแต่งตั้ง เป็นอาจารย์ประจาใหม่ในหลักสูตรภาษาไทย ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมี ผลรับรองไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังนี้
(๑) ผลสอบ MCU-GET
ไม่ต่ากว่า ๒๒๐ คะแนน
(๒) ผลสอบ TOEFL Paper Based
ไม่ต่ากว่า ๓๖๗ คะแนน
(๓) ผลสอบ TOEFL Computer Based
ไม่ต่ากว่า ๑๖๕ คะแนน
(๔) ผลสอบ TOEFL Internet Based
ไม่ต่ากว่า ๖๖ คะแนน
(๕) ผลสอบ IELTS
ไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน
(๖) ผลสอบ TOEIC
ไม่ต่ากว่า ๕๔๕ คะแนน
(๗) ผลสอบ CU-TEP
ไม่ต่ากว่า ๖๖ คะแนน
(๘) ผลสอบ TU-GET
ไม่ต่ากว่า ๕๕๐ คะแนน
(๙) ผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษอื่นซึ่งเทียบเคียงได้และสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับรอง
ข้อ ๕ บุคคลผู้สมัครเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจาใหม่ในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ
หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีผลรับรองไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วัน
สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังนี้
(๑) ผลสอบ MCU-GET
ไม่ต่ากว่า ๒๖๐ คะแนน
(๒) ผลสอบ TOEFL Paper Based
ไม่ต่ากว่า ๔๓๔ คะแนน
(๓) ผลสอบ TOEFL Computer Based
ไม่ต่ากว่า ๑๙๕ คะแนน

-๒(๔) ผลสอบ TOEFL Internet Based
ไม่ต่ากว่า ๗๘ คะแนน
(๕) ผลสอบ IELTS
ไม่ต่ากว่า ๖.๐ คะแนน
(๖) ผลสอบ TOEIC
ไม่ต่ากว่า ๖๔๔ คะแนน
(๗) ผลสอบ CU-TEP
ไม่ต่ากว่า ๗๘ คะแนน
(๘) ผลสอบ TU-GET
ไม่ต่ากว่า ๖๕๐ คะแนน
(๙) ผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษอื่นซึ่งเทียบเคียงได้และสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับรอง
ข้อ ๖ กรณีที่ไม่มีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ มายื่นในวันสมัคร
ต้องทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบของสถาบันภาษา มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดังนี้
(๑) หลักสูตรภาษาไทย ต้องได้คะแนนทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของคะแนนเต็ม
(๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ต้องได้คะแนนทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม
ข้อ ๗ ให้สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนด้าน
การออกข้ อ สอบ การตรวจข้ อ สอบและด้ า นอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนประสานงานให้ ทุ กส่ ว นงานของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ ๘ อาจารย์ประจาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหลังจากที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ ปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ บังคับใช้ ต้องเข้าทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ หรือ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ วิธีการทดสอบ และเกณฑ์การวัดผลประเมินผลการทดสอบ
หรือโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจาสถาบันภาษากาหนด
ยกเว้นอาจารย์ประจาผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษแล้วตามเกณฑ์ข้อ ๔ หรือข้อ ๕
ข้อ ๙ กรณีมีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และ
การวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

