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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม
ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
………………………………………………………
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี
ภาคสมทบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม
ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.2 เป็นข้าราชการตารวจและข้าราชการ หรือพนักงานทั่วไป
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
3. ลักษณะของการศึกษา
3.1 สภาพของการศึกษา เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
3.2 จานวนภาคเรียน ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน
3.3 เรียนระบบ Block Course (เรียน 1 วิชา แล้วสอบ)
4. จานวนรับ
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานต ารวจและกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ภาคสมทบ จานวน 40 คน
5. การสมัคร
5.1 สมัครผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูล
การสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 23 เมษายน 2563
5.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นาไปชาระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพ
ทุกสาขา ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563
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5.3 ส่งหลั กฐานการสมัครทั้งหมดตาม ข้อ 5 ถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลั ยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
90000 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ
5.4 การแก้ไขข้อมูลการสมัคร
5.4.1 กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่แก้ไขในใบสมัคร และวงเล็บมุม
บนด้านขวาใบสมัครว่าแก้ไขข้อมูล ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภายในวัน ที่ 30 เมษายน 2563 มิ ฉะนั้น มหาวิทยาลั ยจะถือว่าข้อ มูล ที่ ปรากฏ
ใน website ถูกต้อง
5.4.2 กรณีที่ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครเพื่อแกไขข้อมูล ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดใบสมั ค รได้ จ าก website : http://admission.tsu.ac.th แล้ ว แฟกซ์ เอกสารมายั งภารกิ จ รั บ นิ สิ ต
หมายเลขโท รสาร 074 – 317628 ห รื อ สแกนแล้ ว ส่ ง เอกสารในรู ป แบบไฟ ล์ ม ายั ง e-mail :
admission.tsu2560@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. มิ ฉะนั้น มหาวิทยาลั ย
จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏใน website ถูกต้อง
ผู้ ส มั ครต้ องตรวจสอบด้ว ยตนเองว่ามี คุ ณ สมบั ติค รบถ้ ว นตามที่ ม หาวิท ยาลั ยกาหนด หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัคร
สอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
ในกรณีที่จานวนผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนได้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ในการที่จะเปิดสอน และจะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้เพื่อสมทบเรียนกับผู้ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดรับต่อไป
6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกรอกข้อความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
6.2 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
6.3 สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร จานวน 1 ฉบับ
6.4 ใบรับรองการทางาน
6.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี
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7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
รับสมัครทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/
ชาระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง http://entrance.tsu.ac.th/
ผู้ผ่านการคัดเลือกชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 5,000 บาท
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

ระยะเวลา
24 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน2563
24 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน2563
30 เมษายน 2563
13 พฤษภาคม 2563
16 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563
19 – 25 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (จานวน 5,000 บาท) แล้ว และประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์ คืนได้
8. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลั ยประกาศให้ ทราบทาง website : www.tsu.ac.th และ website :
http://entrance.tsu.ac.th/ ผู้ที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็น
นิสิตของมหาวิทยาลัย
9. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
9.1 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จานวน 2 ฉบับ
9.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
9.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

รหัสโครงการ....545.....
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ติดรูปถ่าย
ขนาด

1 นิ้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ
ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
เลขที่สมัครสอบ

5 4 5 -

-

ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ (นาย/นางสาว)................................................................นามสกุล.................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
วัน/เดือน/ปี เกิด..............................................................................ศาสนา.......................................................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่.................. หมู่ที่ .................... ตาบล ..........................................อาเภอ................................................
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์................................... หมายเลขโทรศัพท์ .........................................
ข้อมูลการศึกษา
สาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 แผนการเรียน..........................................................................................
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ......................................โรงเรียน .............................................................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์......................................
สาเร็จการศึกษา ปวช. ปีที่ 3 สาขา.......................................................................................................................
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ......................................โรงเรียน .............................................................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์.....................................
ข้อมูลการสมัคร
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(.....) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
(.....) สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ
(.....) สาเนาการชาระเงินค่าสมัคร 370 บาท 1 ฉบับ
(.....) หลักฐานอื่นๆ...............................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร
(..................................................................)
วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ..............
หมายเหตุ 1. การแก้ไขใบสมัครต้องลงชื่อกากับทุกครั้ง
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วนและได้ชาระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น
3. มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง website : http://admission.tsu.ac.th

