ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาเอก
ประจําปการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3
…………………………..
ดว ยมหาวิ ทยาลั ย ทักษิณมีความประสงคจ ะรับ สมั ครบุ คคลเพื่ อสอบคั ดเลือกเข าศึ กษาในระดั บ
ปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ ในหลักสูตรและสาขาวิชาตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1.1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนอยางดี
1.2 มีความประพฤติดี
1.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2. คุณสมบัติเฉพาะแตละวิชาเอก
2.1 หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตรแบบ 2.1 (ทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา) ภาคปกติและภาคพิเศษ
(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาดานบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่
สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ที่มีพื้นฐานรวมหรือใกลเคียงกับ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีผลการเรียนอยูในระดับดี และมีประสบการณการทํางานในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
งานดานบริหารธุรกิจ ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองมีประสบการณวิจัยหรือมีผลงานอื่นๆ เชน งานวิจัยหรืองาน
วิชาการอื่นๆ ที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ
(3) มีผลทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับไมต่ํากวาที่กําหนดตามมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง ดังตอไปนี้
(3.1) TOEFL (The Test for English as a Foreign Language)
- Paper Based (TOEFL Paper)
คะแนน 477
- Computer Based (TOEFL CBT)
คะแนน 153
- Internet Based (TOEFL IBT)
คะแนน 53
(3.2) IELTS (International English Testing System) คะแนน 4.5
(3.3) มาตรฐานอื่นที่เทียบเทาซึ่งไดรับการยอมรับจากศูนยภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ
(3.4) กรณี ใ ช ผ ลคะแนนนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนด หรื อ เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาตางประเทศ และมีหลักฐานประกอบวามีความรูภาษาอังกฤษเพียงพอ ใหอยูในดุลยพินิจของ
บัณฑิตศึกษาที่จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป
(4) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
หมวดที่ 4 ขอ 17 ขอ 18 และ ขอ 19 (ภาคผนวก ค) โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
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2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรแบบ 1.1 (ทําวิทยานิพนธอยางเดียว)
(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางดานวิทยาศาสตร
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.25
(3) มี ผ ลทดสอบความสามารถด านภาษาอั งกฤษในระดั บ ไม ต่ํ ากว า 500 (คิ ด เที ย บคะแนน
TOEFL)
(4) มีประสบการณวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.1 (ทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา)
(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางดานวิทยาศาสตร
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00
(3) มี ผ ลทดสอบความสามารถด านภาษาอั งกฤษในระดั บ ไม ต่ํ ากว า 500 (คิ ด เที ย บคะแนน
TOEFL) หรื อ มี ป ระสบการณ วิ จั ย ที่ ไม ใช ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทตามการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.2 (ทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา)
(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.50
(3) มี ผ ลทดสอบความสามารถด านภาษาอั งกฤษในระดั บ ไม ต่ํ ากว า 450 (คิ ด เที ย บคะแนน
TOEFL)
หรือ
(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.25
(3) มี ผ ลทดสอบความสามารถด านภาษาอั งกฤษในระดั บ ไม ต่ํ ากว า 450 (คิ ด เที ย บคะแนน
TOEFL)
(4) มีประสบการณวิจัยตามการพิจารณาของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรแบบ 2.1 (ทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา)
(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หรือเทียบเทา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือ
(2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ที่มีพื้นฐานรวมหรือใกลเคียง
กับวิศวกรรมศาสตร เชน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑนี้เขาศึกษาเปนรายกรณี ทั้งนี้ให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ขอ 15 ขอ16 และขอ 17 โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณทางวิชาการ
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4. ลักษณะการจัดการศึกษา
4.1 สภาพของการศึกษา มี 2 สภาพ คือ
4.1.1 ภาคปกติ เรียนวันจันทร – ศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น.
4.1.2 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร – อาทิตย เวลา 08.00 – 17.00 น.
4.2 จํานวนภาคเรียน ในปการศึกษาหนึ่งมีจํานวนภาคเรียนตามสภาพการศึกษาดังนี้
4.2.1 ภาคปกติ มี 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
4.2.2 ภาคพิเศษ มี 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูรอน
4.3 ระยะเวลาการศึกษา ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา
4.3.1 ภาคปกติ มีระยะเวลาเรียนอยางนอย 3 ภาคเรียน อยางมากไมเกิน 12 ภาคเรียน
4.3.2 ภาคพิเศษ มีระยะเวลาเรียนอยางนอย 3 ภาคเรียน อยางมากไมเกิน 18 ภาคเรียน
5. จํานวนรับและแผนการศึกษา
5.1 เรียนที่วิทยาเขตสงขลา
หลักสูตร/สาขาวิชา
บธ.ด.การจัดการธุรกิจ

ภาคปกติ
เรียนวันจันทร – ศุกร
เวลา 8.00-17.00 น.
จํานวนรับ
แบบ 2.1 = 5 คน

ภาคพิเศษ
เรียนวันเสาร – อาทิตย
เวลา 8.00-17.00 น.
จํานวนรับ
แบบ 2.1 = 5 คน

ภาคปกติ
เรียนวันจันทร – ศุกร
เวลา 8.00-17.00 น.
จํานวนรับ
แบบ 1.1 = 3 คน
แบบ 2.1 = 3 คน
แบบ 2.2 = 3 คน
แบบ 2.1 = 3 คน

ภาคพิเศษ
เรียนวันเสาร – อาทิตย
เวลา 8.00-17.00 น.
จํานวนรับ
-

5.2 เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
หลักสูตร/สาขาวิชา
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน

-

หมายเหตุ หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าที่ เ ป ด รั บ มี จํ า นวนผู ส อบผ านเป น ไปตามจํ า นวนแผนรั บ หรื อในภาคปกติ
จํ า นวนผู ส อบผ า นต อ งไม น อ ยกว า 5 คน และภาคพิ เ ศษ จํ า นวนผู ส อบผ า นต อ งไม น อ ยกว า 10 คน
มหาวิทยาลัยจึงจะเปดสอน ถาในสาขาวิชาใดมีจํานวนผูสอบผานไมถึงเกณฑดังกลาว มหาวิทยาลัยขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมเปดสอนสาขาวิชานั้นและจะขึ้นบัญชีผูสอบไดไวเพื่อสมทบเรียนกับกลุมผูสอบไดที่มหาวิทยาลัย
จะเปดรับในครั้งตอไป
6. การสมัคร
6.1 สมัครผาน website : http://admission.tsu.ac.th โดยเลือกโครงการที่ตองการสมัคร กรอก
ขอมูลการสมัคร บันทึกขอมูล และยืนยันการสมัคร ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2561
6.2 พิมพใบแจงยอดคาธรรมเนียมการสมัคร นําไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา ระหวาง
วันที่ 21 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561
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6.3 หลักฐานการสมัครสอบใหยื่นตอกรรมการสอบสัมภาษณในวันสอบสัมภาษณ
ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปรากฏ
ภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไมไดรับเงินคาสมัคร
สอบคืนถึงแมวาจะผานกระบวนการสอบคัดเลือกแลวก็ตาม
7. หลักฐานการสมัครสอบ
7.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกขอมูลครบถวน ติดรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
7.2 สําเนาใบแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อยางละ 1 ฉบับ ประกอบดวย
7.2.1 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร
7.2.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
7.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร 1 ฉบับ
7.4 หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ (จํานวน 650 บาท)
7.5 โครงรางดุษฎีนิพนธที่คาดวาจะทํา (concept paper)
8. การสอบ
ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบสัมภาษณไดจาก Website : http:// admission. tsu.ac.th
และผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนในวันสอบ
9. ระยะเวลาดําเนินการ
การดําเนินงาน
รับสมัครทาง website: http://admission.tsu.ac.th
ชําระเงินคาสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและสถานที่สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ
ยืนยันสิทธิ์

ระยะเวลา
21 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2561
21 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561
19 กรกฎาคม 2561
21 กรกฎาคม 2561
24 กรกฎาคม 2561
24 – 30 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ ผูที่ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ (จํานวน 5,000 บาท) แลว และประสงคจะสละสิทธิ์การเขาศึกษาไม
สามารถขอรับเงินคายืนยันสิทธิ์คืนได
10. การรายงานตัว
ผูไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ในระหวางวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2561
มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ผูที่ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์แลว ตองรายงานตัว
และเขาเปนนิสิต ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งจะประกาศไวใน website : tsu.ac.th
และ website : http://www2.tsu.ac.th/org/student ผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาที่ไมรายงานตัวเขาเปน
นิสิตตามวัน เวลา ที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
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11. หลักฐานที่ใชในการรายงานตัวเขาเปนนิสิต
11.1 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร จํานวน 2 ฉบับ
11.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ
11.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
11.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
11.5 สําเนาใบชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ จํานวน 1 ฉบับ
12. การเปดภาคเรียน
มหาวิทยาลัยกําหนดเปดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
12.1 ภาคปกติ เปดเรียนภาคเรียนที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
12.2 ภาคพิเศษ เปดเรียนภาคเรียนที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหนาที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

กรณีแกไขขอมูลการสมัครออนไลน
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
รูปถาย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขนาด 1 นิว้
ติ
ดดวยกาว/
ใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาเอก
ลวดเย็บ
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รหัสโครงการ .....454......

ปการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3
เลขที่สมัครสอบ
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ชื่อ(ระบุนาย/นาง/นางสาว)...............................................................นามสกุล...........................................................................
รหัสประจําตัวประชาชน
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ................................................................สาขา.................................................................................
สําเร็จการศึกษาจาก...............................................................วันที่สาํ เร็จการศึกษา................................เกรดเฉลี่ยสะสม............
ระดับปริญญาโท หลักสูตร ................................................................สาขา.................................................................................
สําเร็จการศึกษาจาก...............................................................วันที่สาํ เร็จการศึกษา................................เกรดเฉลี่ยสะสม............
สถานที่ทํางาน ...........................................................................................................................................................................
ที่อยูปจจุบนั .............................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท..................................................................... e-mail ………………………………………………………………………...

ประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิต ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2561 ดังนี้
 บธ.ด.การจัดการธุรกิจ
 ภาคปกติ  ภาคพิเศษ แบบ................
 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
 ภาคปกติ แบบ................
 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน
 ภาคปกติ แบบ................
ขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ ถามหาวิทยาลัยตรวจพบวามีขอความใดเปนเท็จ จะถือวา
การสมัครครั้งนี้เปนโมฆะ พรอมนี้ไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา จํานวน ………….…ฉบับ ดังนี้
 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกขอมูลครบถวน ติดรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
 สําเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี/โท อยางละ 1 ฉบับ
 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี/โท อยางละ 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
 โครงรางดุษฎีนิพนธที่คาดวาจะทํา (concept paper)
 อื่น ๆ (ถามี) .......................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................ผูส มัคร
วันที่ ............เดือน ..................................พ.ศ. 2561
หมายเหตุ 1. กรณีแกไขใบสมัคร ผูสมัครตองลงชื่อกํากับทุกครั้ง
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาเฉพาะใบสมัครที่สงหลักฐานการสมัครครบถวน ถูกตอง และไดชําระเงินคาสมัครแลวเทานั้น
3. มหาวิทยาลัยถือเปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบดวยตนเองทาง website :
http://admission.tsu.ac.th

