ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
…………………………..
ด้ว ยมหาวิทยาลั ย ทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลื อกเข้าศึกษาในระดับ
ปริญ ญาเอก หลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบั ณ ฑิต สาขาวิช าวัฒ นธรรมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
1.2 มีความประพฤติดี
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ากว่าที่กาหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1.4.1 TOEFL (The Test for English as a Foreign Language)
- Paper Based (TOEFL Paper)
คะแนน 500
- Computer Based (TOEFL CBT)
คะแนน 173
- Internet Based (TOEFL IBT)
คะแนน 61
1.4.2 IELTS (International English Testing System) คะแนน 5.5
1.4.3 มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการยอมรับจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ
1.4.4 กรณี ใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่กาหนด หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน การศึกษา
ต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตศึกษา
.ที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ในกรณี ที่ ผ ลการทดสอบความสามารถด้ านภาษาอั งกฤษไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข้ างต้ น ให้ อ ยู่ ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของประธานหลักสูตร
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1 (ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ภาคปกติ
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวัฒ นธรรมศึกษาหรือสาขาวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียง
กัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50
(2) มีตาแหน่งทางวิชาการหรือมีบทความเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามมาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 1 บทความ
(3) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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หลักสูตรแบบ 2.1 (ทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) ภาคปกติ
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. จานวนรับ
หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จานวนรับรวม 5 คน
4. วิธีการคัดเลือก
สอบสั มภาษณ์ ท างโทรศั พ ท์ / FaceTime / Video Call โดยผู้ ส มั ครสามารถตรวจสอบรายชื่ อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จาก Website : http://admission.tsu.ac.th
5. ลักษณะการจัดการศึกษา
5.1 สภาพของการศึกษา คือ ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
5.2 จานวนภาคเรียน ในหนึ่งปีการศึกษา จานวนภาคเรียนของภาคปกติ มี 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1
และภาคเรียนที่ 2
5.3 ระยะเวลาการศึกษา ให้ ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา โดย ภาคปกติ มีระยะเวลาเรียน
อย่างน้อย 3 ภาคเรียน อย่างมากไม่เกิน 12 ภาคเรียน
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
สิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนสาขาวิชานั้นและจะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้ เพื่อสมทบเรียนกับกลุ่มผู้สอบได้ที่มหาวิทยาลัย
จะเปิดรับในครั้งต่อไป
6. การสมัคร
6.1 สมัครผ่าน website : http://admission.tsu.ac.th โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูล
การสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563
6.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นาไปชาระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือธนาคาร
กรุงเทพทุกสาขา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
6.3 สแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail: admission.tsu2560@gmail.com ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ กรณีผู้ที่ไม่ส่งหลักฐานและ/หรือไม่ชาระเงินค่าสมัคร
จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครและสถานที่สอบด้วยตนเอง
จาก Website : http://admission.tsu.ac.th ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการสมัครและ/หรือไม่ชาระเงินค่าสมัคร
ภายในเวลาที่กาหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
7. อัตราค่าสมัครสอบ
หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา มีอัตราค่าสมัครสอบ 1,500 บาท
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8. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ (ให้ส่งผ่าน E-mail : admission.tsu2560@gmail.com)
8.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
8.2 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ ประกอบด้วย
8.2.1 สาเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร
8.2.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
8.3 หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 1 ฉบับ (1,500 บาท)
8.4 โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่คาดว่าจะทา (concept paper)
8.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
รับสมัคร ทาง website : http://admission.tsu.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร
ส่งเอกสารการสมัครทาง e-mail : admission.tsu2560@gmail.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (โทรศัพท์ / FaceTime/ Video Call)
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระยะเวลา
16 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2563
16 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2563
16 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2563
13 พฤษภาคม 2563
16 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563
19 – 25 พฤษภาคม 2563

10. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต้องชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็น
นิ สิ ต ในวัน ที่ 6 มิถุ น ายน 2563 ณ กลุ่ ม ภารกิจ ทะเบี ยนนิ สิ ตและบริการการศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ
วิทยาเขตสงขลา เวลา 08.30 – 10.00 น. ผู้ที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ website : www.tsu.ac.th
และ website : http://entrance.tsu.ac.th/ ผู้ ที่ ช าระเงิ น ค่ า ยื น ยั น สิ ท ธิ์ แ ล้ ว และประสงค์ จ ะสละสิ ท ธิ์
เข้าศึกษา ไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์คืนได้
11. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
11.1 สาเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร จานวน 2 ฉบับ
11.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จานวน 2 ฉบับ
11.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
11.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
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12. การเปิดภาคเรียน
มหาวิทยาลั ย กาหนดเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมีวันเริ่มต้น
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
12.1 วันเริ่มต้นการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ คือ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
12.2 วันเริ่มต้นการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2563
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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รหัสโครงการ .....548......

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิว้
ติดด้วยกาว/
ลวดเย็บ

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
เลขที่สมัครสอบ

5 4 8 -

-

ชื่อ(ระบุนาย/นาง/นางสาว)...............................................................นามสกุล...........................................................................
รหัสประจาตัวประชาชน
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ................................................................สาขา.................................................................................
สาเร็จการศึกษาจาก...............................................................วันที่สาเร็จการศึกษา................................เกรดเฉลี่ยสะสม............
ระดับปริญญาโท หลักสูตร ................................................................สาขา.................................................................................
สาเร็จการศึกษาจาก...............................................................วันที่สาเร็จการศึกษา................................เกรดเฉลี่ยสะสม............
สถานที่ทางาน ...........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั .............................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................... e-mail ………………………………………………………………………...

ประสงค์จ ะสมัครสอบคัด เลื อ กเข้าเป็ นนิ สิ ต ระดั บปริญ ญาเอก หลั กสู ตรปรัช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช า
วัฒนธรรมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ดังนี้

ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ภาคปกติ

แบบ......1.1.......

แบบ......2.1.......

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจพบว่ามีข้อความใดเป็นเท็จ จะถือ
ว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา จานวน ………….…ฉบับ ดังนี้
ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
สาเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี/โท อย่างละ 1 ฉบับ
สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี/โท อย่างละ 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร (จานวน 1,500 บาท) จานวน 1 ฉบับ
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่คาดว่าจะทา (concept paper)
อื่น ๆ (ถ้ามี) .......................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................ผูส้ มัคร
วันที่ ............เดือน ..................................พ.ศ. ..............
หมายเหตุ 1. กรณีแก้ไขใบสมัคร ผู้สมัครต้องลงชื่อกากับทุกครั้ง
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาเฉพาะใบสมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วน ถูกต้อง และได้ชาระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น
3. มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง website :
http://admission.tsu.ac.th

