ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ประจาปีการศึกษา 2561
……………..
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ระดับ ปริญ ญาเอก ภาคปกติ หลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการพั ฒ นาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
ประจาปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
1.2 มีความประพฤติดี
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเอก
2.1 หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
หลักสูตรแบบ 1.1 (ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า
3.50 หรื อ มีผ ลงานวิจั ย ที่ ตีพิ ม พ์ เผยแพร่ ในระดับ ชาติห รือนานาชาติ ตามที่ คณะกรรมการผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรกาหนด
หลักสูตรแบบ 2.1 (ทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า
3.25 หรื อ มีผ ลงานวิจั ย ที่ ตี พิ มพ์ เผยแพร่ ในระดั บ ชาติห รือ นานาชาติ ตามที่ คณะกรรมการผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรกาหนด
3. จานวนรับ 5 คน
หมายเหตุ หลั ก สู ต ร/สาขาวิช าที่ เปิ ด รั บ มี จานวนผู้ ส อบผ่ านเป็ น ไปตามจ านวนแผนรับ หรือ ในภาคปกติ
จ านวนผู้ ส อบผ่ า นต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน และภาคพิ เศษ จ านวนผู้ ส อบผ่ า นต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 10 คน
มหาวิทยาลัยจึงจะเปิดสอน ถ้าในสาขาวิชาใดมีจานวนผู้สอบผ่านไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนสาขาวิชานั้นและจะขึ้ นบัญชีผู้สอบได้ไว้เพื่อสมทบเรียนกับกลุ่มผู้สอบได้ที่มหาวิทยาลัย
จะเปิดรับในครั้งต่อไป
4. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
5. ลักษณะของการศึกษา
5.1 สภาพของการศึกษา มี 2 สภาพ คือ
5.1.1 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
5.1.2 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
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5.2 จานวนภาคเรียน ในหนึ่งปีการศึกษามีจานวนภาคเรียนตามสภาพการศึกษาดังนี้
5.2.1 ภาคปกติ มี 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
5.2.2 ภาคพิเศษ มี 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน
5.3 ระยะเวลาการศึกษา
5.3.1 ภาคปกติ มีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ภาคเรียน อย่างมากไม่เกิน 10 ภาคเรียน
5.3.2 ภาคพิเศษ มีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ภาคเรียน อย่างมากไม่เกิน 15 ภาคเรียน
6. การสมัคร
6.1 สมัครผ่าน website : http://admission.tsu.ac.th โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอก
ข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
6.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นาไปชาระเงินที่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ทุกสาขา ระหว่าง
วันที่ 25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
6.3 ส่ งหลั ก ฐานการสมั ค รทั้ ง หมดตาม ข้ อ 7 ถึ งภารกิ จ รั บ นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ อ.เมื อ ง
จ.สงขลา 90000 โทรสาร 074-317628 หรือสแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail: admission.tsu2560@gmail.com
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ไม่นับวันประทับตราไปรษณียากร เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ผู้ที่ไม่ส่งหลักฐานและ/หรือไม่ชาระเงินค่าสมัครจะไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครและสถานที่ สอบด้วยตนเอง
จาก Website : http://admission.tsu.ac.th ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการสมัครและ/หรือไม่ชาระเงินค่าสมัคร
ภายในเวลาที่กาหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
7. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร/หรือข้อมูลอื่น ๆ ของหลักสูตร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ดร.ทวี ศักดิ์ พุฒ สุขขี (คณะกรรมการ/เลขานุกรรผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
หมายเลขโทรศัพท์ 090-2011101 หรืออีเมล์ drtp2004@gmail.com
8. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
8.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
8.2 สาเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
8.3 สาเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร 1 ฉบับ
8.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
8.5 ประวัติและประสบการณ์การทางานผลงานในอดีตจนถึงปัจจุบัน
8.6 เอกสารข้อเสนอเค้าโครงการความคิดงานวิจัยเพื่อทาดุษฎีนิพนธ์ (Concept Paper) ความยาว
3 – 4 หน้ า ระบุ หัว ข้อวิจัย ความส าคัญ ของปัญ หา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัย ประชากรและ
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการวิจัย และประโยชน์ที่จะเกิดจากงานวิจัยที่จะทา
8.7 ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น ๆ สาหรับผู้ที่จะสมัครเรียนในแบบ 1.1
8.8 หนังสือรับรองจากบุคคลอ้างอิง 2 ท่าน
8.9 เอกสารรับรองระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์กาหนด (ถ้ามี)
8.10 สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร (จานวน 650 บาท) จานวน 1 ฉบับ
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9. การสอบ
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้จาก Website : http://admission.tsu.ac.th
และผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนในวันสอบ
10. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
รับสมัครทาง website: http://admission.tsu.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
ยืนยันสิทธิ์

ระยะเวลา
25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
6 กรกฎาคม 2561
12 กรกฎาคม 2561
14 กรกฎาคม 2561
18 กรกฎาคม 2561
18 – 20 กรกฎาคม 2561

11. การรายงานตัว
ผู้ได้รับ คัดเลือกเข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561
มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ชาระเงินค่ายืนยันสิท ธิ์แล้ว ต้องรายงานตัว
และเข้าเป็นนิสิต ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา
ที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
12. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว
12.1 สาเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร จานวน 2 ฉบับ
12.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จานวน 1 ฉบับ
12.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
12.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
12.5 สาเนาใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ จานวน 1 ฉบับ
13. การเปิดเรียน
มหาวิทยาลัยกาหนดเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 โดยตรวจสอบ
กาหนดการรายงานตัวได้ที่ website : http://www2.tsu.ac.th/org/student/
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

กรณีแก้ไขข้อมูลการสมัครออนไลน์
.....................................................................................
.....................................................................................
รหัสโครงการ …..445.....
.....................................................................................
...........
รูปถ่าย
.....................................................................................
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขนาด 1 นิว้
.....................
ติดด้วยกาว/
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก
ภาคปกติ
ลวดเย็บ
.....................................................................................
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยื............................
น (ภาคภาษาไทย)
ประจาปีการศึกษา 2561
.....................................................................................
เลขที่สมัครสอบ
4 4 5 - .................................................................................................................
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)........................................................นามสกุล............................
...........................................................
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เลขประจาตัวประชาชน

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร....................... สาขาวิชา .........................................................
จาก ................................................................................... วันที่สาเร็จการศึกษา ...............................................
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................................................................
กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับปริญญาโท หลักสูตร....................... สาขาวิชา ......................................
จาก .................................................................................... วันที่สาเร็จการศึกษา ..............................................
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................................................................
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกทางไปรษณีย์ ...................................................................................................
................................................................... โทรศัพท์ ..........................................................................................
มีความประสงค์จ ะสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญ ญาเอก ภาคปกติ หลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)

ภาคปกติ

แบบ .............................

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมหาวิทยาลัยตรวจพบว่ามีข้อความใด
เป็ น เท็จจะถือว่าการสมัครครั้งนี้ เป็ น โมฆะพร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อพิจารณาจานวน
.............. ฉบับ ดังนี้ (โปรดรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ)
สาเนาปริญญาบัตรหรือสาเนาใบรับรองปริญญาบัตร จานวน 1 ฉบับ (กรณีสาเร็จการศึกษาแล้ว)
หนังสือรับรองภาคเรียนสุดท้าย จานวน 1 ฉบับ (กรณียังไม่สาเร็จการศึกษา)
สาเนาใบแสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทางาน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับรอง จานวน 1 ฉบับ
(ใช้ในกรณีสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ระบุว่าต้องใช้หนังสือรับรองประสบการณ์ทางาน)
สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 1 ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ โปรดระบุ (ถ้ามี) .................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................................. ผูส้ มัคร
วันที่............./................................./..............
หมายเหตุ 1. การแก้ไขใบสมัคร ผู้สมัครต้องลงชื่อกากับทุกครั้ง
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนและได้ชาระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น
3. มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง website :
http://admission.tsu.ac.th

