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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบภาษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
-------------------------------------------- 

 
เพ่ือให้การสอบภาษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๓๕ และ ๔๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๐ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ บัณฑิตวิทยาลัยจึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการสอบภาษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบภาษาของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และใช้ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษาท่ีเริ่มเข้าศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบภาษาของนิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบผ่านการสอบภาษา ที่ไมใชภาษา      
ประจ าชาติของตนอยางนอยหนึ่งภาษา การก าหนดภาษาที่จะสอบใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด 
และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบผานการสอบ
ภาษาจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรองตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจไดรับการยกเวนการสอบภาษาได 
โดยต้องเป็นผลสอบที่มีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ยื่นขอยกเว้น 
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ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ต้องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

        ๕.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท 
              ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามมาตรฐาน

ใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้                            
                        (๑) TOEFL (The Test of English as a Foreign Language)  
                             -  Paper-Based (TOEFL Paper)            คะแนน ๔๗๗ 
                             -  Computer-Based Test (TOEFL CBT)  คะแนน ๑๕๓ 
                             -  Internet-Based Test (TOEFL IBT)      คะแนน ๕๓      
                        (๒) IELTS (International English Language Testing System) คะแนน ๔.๕ 
                        (๓) มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
                        (๔) กรณีที่ ใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่ก าหนด  หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษา
ประจ าชาติอย่างเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
                        (๕) นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตน  โดยมีเวลาเรียน
สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ นิสิตจะต้องได้รับการประเมินผลการเรียนระดับ
ขั้น S (Satisfactory) ขึ้นไป โดยใช้แบบทดสอบภาษาที่เป็นมาตรฐานของรายวิชา 

        ๕.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก 
              ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามมาตรฐาน

ใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้                            
                        (๑) TOEFL (The Test of English as a Foreign Language)  
                             -  Paper-Based (TOEFL Paper)            คะแนน ๕๐๐ 
                             -  Computer-Based Test (TOEFL CBT)  คะแนน ๑๗๓ 
                             -  Internet-Based Test (TOEFL IBT)      คะแนน ๖๑      
                        (๒) IELTS (International English Language Testing System) คะแนน ๕.๕ 
                        (๓) มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ  
                        (๔) กรณีที่ ใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่ก าหนด  หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษา
ประจ าชาติอย่างเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
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                        (๕) นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตน  โดยมีเวลาเรียน
สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง จ านวน ๒ รายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
ทั้งนี้ นิสิตจะต้องได้รับการประเมินผลการเรียนระดับขั้น S (Satisfactory) ขึ้นไป โดยใช้แบบทดสอบภาษาที่
เป็นมาตรฐานของรายวิชา 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 
 

 
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ) 

                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


