มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 28 มกราคม 2553
และแก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 19 มีนาคม 2555 (ข้อ 3.3)

หลักเกณฑ์และมาตรฐานการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ
1. นิยาม
หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสู ตรที่มีองค์ค วามรู้และเนื้ อหาสาระของหลักสูตรที่มีมาตรฐาน โดยมี
องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ มีการศึกษาร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ
ทั้งเต็มเวลาและการแลกเปลี่ยนระยะสั้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศและมีกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
2. จุดมุ่งหมายสาคัญในการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ
2.1 เพื่อให้นักศึกษาไทยและต่างประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความรู้ทางวิชาการและ
วัฒนธรรมต่างๆ ร่วมกัน
2.2 เพื่อให้อาจารย์ไทยและต่างประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความรู้ทางวิชาการและ
วัฒนธรรมต่างๆ ร่วมกัน
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2.4 เพื่อพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
3. หลักเกณฑ์และมาตรฐาน
3.1 ด้านหลักสูตร
1) เนื้อหาสาระของหลักสูตรโดยรวมต้องมีลักษณะนานาชาติศึกษา หรือความเป็นนานาชาติ ส่งเสริมให้
นั กศึ กษาเรี ย นรู้ บทบาท และเข้ า ใจ ในความเป็นนานาชาติข องเนื้ อหาวิช าที่เ รี ย น เข้ า ใจปัจจัย ความแตกต่า งทาง
วัฒนธรรมและสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนไทยและคนต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี การพึ่งพาและการส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน การขยายโลกทัศน์ให้กว้างสู่การเป็น
ประชาคมโลก การถ่ายทอดความรู้ ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ
สังคมโลก
2) หลักสูตรต้องมี การจัด กิจกรรมการเรีย นการสอนและกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ต่างวัฒนธรรม
และต่างชาติ การทาวิจัย การประชุม/สัมมนา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับมหาวิทยาลั ย/องค์กรต่างประเทศที่
เป็นคู่สัญญา
3) หากเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีการเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ/
ภาษาต่างประเทศในวารสารวิชาการหรือการประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ
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3.2 ด้านอาจารย์
1) ต้องมีอาจารย์ชาวต่างชาติ หรือมี Visiting Professor อย่างน้อย 1 คน/ปีการศึกษา
2) อาจารย์ผู้สอนต้องมีความสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรเป็นอย่างดี
3.3 ด้านนักศึกษา
1) ควรมีนักศึกษาชาวต่างชาติ ร้อยละ 5 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตร
2) นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศ (Non –
native English Speaker) ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อสอบเข้าศึกษาตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร โดยถ้าใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให้มีผลการสอบ TU-GET ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL
สาหรับข้อสอบแบบ Paper-based ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ Computer-based ไม่ต่ากว่า 173 คะแนน หรือ Internetbased ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน หรือได้ผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่าระดับ 5.5 ทั้งนี้ หากเป็นภาษาต่างประเทศอื่นให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษานานาชาติตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
*ในกรณีที่ คณะ/โครงการ มีเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องกาหนดคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การรับเข้าศึกษา ของหลักสูตรนานาชาติ แตกต่างจากเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
เป็นรายหลักสูตร
3.4 ด้านการบริหารการศึกษาและการจัดกิจกรรม
1) จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมทางวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นตลอด
หลักสูตร ยกเว้นรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาชาวต่างชาติใช้ภาษาไทย
2) จัดการศึกษาและดาเนินกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ร่วมกัน หรือโดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรต่างประเทศ (ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ) ที่หลากหลายของรูปแบบความร่วมมือ และหลากหลายประเทศใน
ลักษณะเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่มีความต่อเนื่อง หรือเป็น Active Collaboration
3) ตาราเรียน เอกสารเผยแพร่ สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการอานวย
ความสะดวก ต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นในการนาเสนอ/ประชาสัมพันธ์ และต้องเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักศึกษา
4) บุคลากรผู้ให้บริการการศึกษาประจาหลักสูตรควรต้องมีความรู้และสามารถใช้ ภาษาอังกฤษหรื อ
ภาษาต่างประเทศอื่นในการสื่อสารกับนักศึกษาชาวต่างชาติได้
5) ระบบการศึกษามีความยืดหยุ่นเพื่ออานวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
6) ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตของหลักสูตรมีความยืดหยุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของหลักสูตร
สามารถนารายวิชาที่ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาเทียบโอนเป็นรายวิชาในหลักสูตรได้
* แก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 19 มีนาคม 2555
กองบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
28 มีนาคม 2555

เรื่อง เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของ มธ. และการรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติแบบมีเงื่อนไข
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบเรื่อง
การปรับเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ และการรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติแบบมีเงื่อนไข ดังนี้
1. การปรับเกณฑ์คะแนนสอบ IELTS ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเทียบคะแนน
1.1 เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
เกณฑ์รับเข้า
เดิม
แก้ไขใหม่

TOEFL
Paper-based
500
500

TOEFL
Computer-based
173
173

TOEFL
Internet-based
61
61

TU-GET

IELTS

500
500

5.5
6.0

1.2 เกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศเพื่อสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์สาเร็จ
การศึกษา
เดิม
แก้ไขใหม่

TOEFL
Paper-based
550
550

TOEFL
Computer-based
213
213

TOEFL
Internet-based
79
79

TU-GET

IELTS

550
550

5.5
6.5

2. การรับ นัก ศึก ษาหลั กสู ต รนานาชาติแบบมีเงื่อนไข ในกรณี ผู้ส มัครเข้าศึกษามี คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่มีคุณ สมบั ติอื่น ๆ ดี เช่น ผลการเรียนระดับดีมาก
มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ เป็นต้น ให้คณะ/หน่วยงานสามารถรับเข้าศึกษาแบบมี
เงื่อนไขได้ โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้
TOEFL
Paper-based
400

TOEFL
Computer-based
97

TOEFL
Internet-based
32

TU-GET

IELTS

400

4.5

ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานจะต้องพัฒ นาทักษะด้านภาษาให้แก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมความรู้
หรือกาหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านภาษาเพิ่มเติม ซึ่งอาจกาหนดให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่คณะ/
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเปิดสอนไว้อยู่แล้วก็ได้
อนึ่ง คะแนนสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา หรือ วันที่ยื่นเพื่อสาเร็จการศึกษา
โดยให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

ฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา
1 เมษายน 2557

