ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
.........................................
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ
ปริ ญ ญาโท วิ ท ยาลั ย นานาชาติ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ
(ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
1.2 มีความประพฤติดี
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
1.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันที่ ก.พ.
รับรอง หรือผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือ
1.4.2 เป็น ผู้ส ำเร็จ การศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เทียบเท่ าทุก สาขาวิช าจากมหาวิ ทยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีประสบการณ์ทำงาน
ด้านบริหารธุรกิจหรือประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.5 มีคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามาตรฐานใดมาตรฐาน
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.5.1 TOEFT (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
1.5.2 IELTS (International English Testing System) คะแนน 4.5
1.5.3 มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการยอมรับจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ
1.5.4 กรณีใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่กำหนด หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกโดยจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ในกรณีที่มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
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2. วิธีการเข้าศึกษา
สอบสัมภาษณ์โ ดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา และ/หรือ
ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการทำงานและความประพฤติ
3. ลักษณะของการศึกษา
3.1 สภาพของการศึกษา ศึกษาในหลักสูตร แผน ข ภาคปกติ เรียนนอกเวลาราชการ โดยมีการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
3.1.1 จัดการเรียนการสอนเป็นแบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
3.1.2 จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
3.2 การดำเนินการหลักสูตร
3.2.1 จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน/ปีการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน
3.2.2 ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 1.5 ปี และใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
4. จำนวนรับ
หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ แบบแผน ข
จำนวนรับ 20 คน
5. ค่าใช้จ่ายในการเรียน
5.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 80,000 บาท (ไม่เกิน 3 ภาคเรียน) และภาคเรียน
ฤดูร้อน (1 ภาคเรียน) ภาคเรียนละ 40,000 บาท
5.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,500 บาท
6. การสมัคร
6.1 สมัครทาง website : http://admission.tsu.ac.th ระหว่างวันที่ 9 กันยายน –
25 ตุลาคม 2563 โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
6.1.1 เลือกโครงการที่สมัคร
6.1.2 บันทึกข้อความการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (แบบฟอร์มภาษาไทย)
6.1.3 พิมพ์เอกสารการชำระเงิน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
ระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 26 ตุลาคม 2563
6.1.4 พิมพ์แบบฟอร์มการสมัครฉบับภาษาอังกฤษจากระเบียบการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
สแกนไฟล์ส่งมาที่ E-mail : phd@thaksinuni.org หรือ admission.tsu2560@gmail.com
6.2 สมัครทาง website : http://ic.tsu.ac.th ระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563
โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้
6.2.1 เลือกโครงการที่สมัคร
6.2.2 กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ถูกต้อง (แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ)
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6.2.3 พิมพ์แบบฟอร์มการสมัคร สแกนไฟล์ส่งมาที่ E-mail : phd@thaksinuni.org
6.2.4 ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 691-3-00986-3 หรือ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี
268-3-06194-5 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : phd@thaksinui.org
6.3 ส่งหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 7 ถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรสาร
074-317628 หรือ ถึงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ถ.กาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-317696 หรือ สแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail : phd@thaksinuni.org หรือ
admission.tsu2560@gmail.com ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ กรณีผู้ที่ไม่ส่งหลักฐานและ/หรือไม่ชำระเงินค่าสมัครจะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้ อมูลการสมัครและสถานที่สอบด้วยตนเอง
จาก Website : http://admission.tsu.ac.th ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการสมัครและ/หรือไม่ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
7. หลักฐานการสมัครสอบ
7.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
7.2 สำเนาใบแสดงคุณวุฒ ิ ระดับ ปริญญาตรี ถ่ายเอกสารด้ว ยกระดาษขนาด เอ 4 อย่างละ 1 ฉบับ
ประกอบด้วย
7.2.1 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร
7.2.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
7.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 1 ฉบับ
7.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (กรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร) 1 ฉบับ
7.5 หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์
ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการศึกษา
และจะไม่คืนเงินใด ๆ อันเกิดจากการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก
แล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วจะหมดสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทันที
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
การดำเนินงาน
ระยะเวลา
รับสมัคร ทาง website : http://admission.tsu.ac.th
9 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563
ชำระเงินค่าสมัคร
9 กันยายน – 26 ตุลาคม 2563
ส่งเอกสารการสมัครทาง e-mail : admission.tsu2560@gmail.com 9 กันยายน – 26 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์
28 ตุลาคม 2563
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การดำเนินงาน
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระยะเวลา
31 ตุลาคม 2563
4 พฤศจิกายน 2563
4 – 8 พฤศจิกายน 2563

*หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเข้าเรียนเป็นชาวต่างชาติ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์มือถือหรือสื่อออนไลน์ (Skype)
9. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th ต่อไป ผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต และเข้ารับการปฐมนิเทศ ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
10. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
10.1 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ
10.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จำนวน 2 ฉบับ
10.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
10.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
11. การเปิดเรียน
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ถ.กาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา
90000 โทร.074-317696 โทรสาร.074-317697 E-mail : phd@thaksinuni.org หรือ www.ic.tsu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

How to complete this form:
- Legibly in black ink

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE

- With all required document

THAKSIN UNIVERSITY

- Signed where required

INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM

- With the application fee
- Add page if needed

Master of Business Administration (MBA)

(Incomplete applications will
not be processed)

(English Program)
1. PERSONAL DETAILS
Title:
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Name as in passport/id:

Date of birth (day/month/year):

Gender:

Citizenship (list all):
Country of birth:

Main language:

Address for correspondence:
Country:
Telephones:

Facsimile:

Permanent address in home country:
Country:
Telephone:

Fax/Email:

2. DEGREES & EXPERIENCE
List highest qualifications beginning with most recent.
Qualification and years of study:
Institution and country:
Full time- years of study:
Official ratio of coursework: research:
Qualification and date:
Institution and country:
Full time- years of study:
Official ratio of coursework: research:
Year of professional work experience:
Employer(s) and address (es):
No. of publications in refereed journals:
Journal references of publications:
Memberships of professional societies:
3. PROGRAM APPLIED FOR
Ph.D. by Research & Thesis
Transfer to Ph.D. from other Doctoral
Why have you chosen this course?
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Preferred date of commencement:
4. REFERENCES
List names and contact details of two referees who may be asked for confidential advice about your
suitability.
Referee 1. Position/Title:
Name:
Relationship to applicant:
Address:
Country:
Telephone:

Fax/Email:

Referee 2. Position/Title:
Name:
Relationship to applicant:
Address:
Country:
Telephone:

Fax/Email:

5. ENGLISH PROFICIENCY
IELTS/TOEFL Scores…………………………………………………………………..or Native English speaker or equivalent
6. FINANCIAL GUARANTEE
I have sufficient funds for fees and living
Family funds sufficient for fees and living
I have a scholarship from:
The scholarship covers the following:

7. SIGNED DECLARATION
I declare that:
- All information herein is true and complete (failure to disclose relevant information may result in
exclusion)
- Thaksin University International Graduate Program may make enquiries about me from any source.
- If I am awarded any financial assistance from Thaksin University I may hold another equivalent award at
the same time and will declare all other assistance.
- I will be able to meet all fees and living costs for the expected full duration of the program in which I enroll.
- If I am awarded any assistance from Thaksin University on the basis of misleading information. I will repay
all fees, allowances, remissions and others.
- My personal information may be released to Royal Thai Government.
- I must be easily accessible for an application interview.
- Thaksin University may inform other tertiary institutions if any of the material presented to support my
application is found to be false.
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- All document submitted become the property of Thaksin University International Graduate Program.
- The application fee is non-refundable.
8. APPLICATION FEE
I attach the 1,500 Baht application fee
I attach a receipt
Name of application (please print):
Signature:

Day: Month: Year:

9. ATTACHMENT
Two academic referee reports of past performance, signed by accredited educational institution;
different referee from section 4.
A copy of your curriculum vitae summarizing academic and professional experience certified by you as
accurate.
Two recent clear passport-size photographs.
One copy of all information pages of passport certified as true by representative of your university or
relevant embassy with the name, position, and address of the representative clearly signed on the
photograph page.
One English copy of all professional qualifications certified as true by a designated officer of the granting
institution – translations must be signed by the same officer.
One copy of academic transcripts that include enrolment dates, subjects, grades and the title of the
award conferred certified as true by a designated officer of the granting institution – translations must be
signed by the same officer.
Certified copies of IELTS or TOEFL results
A one-page outline of the field of study interest for Master’s and two pages for Ph.D. coursework
programs, and two and four page research proposal outlines for research-based Masters and Ph.D.
programs respectively.
Note: If you feel that any requirement in the form is not relevant to your application, please duly record
this in the appropriate Section and indicate the reasons here below:

Please submit documents in scanned form to:

Email: phd@thaksinuni.org or
admission.tsu2560@gmail.com
Fax: +66(0) 74317697
With copy by secure post to:
International College, Thaksin University
140 Karnjanawanich Road, Muang Songkhla 90000 Thailand

Thaksin University Announcement
Applications for admission to Master’s studies
Master of Business Administration (MBA) Program (English Program)
In Second Semester, Academic Year 2020
.........................................
Thaksin University would like to open the admission for a doctoral degree, International
College, Master of Business Administration (MBA) Program (English Program) for the second
semester of the academic year 2020 the details as follows:
1. Qualifications of Applicants
1.1 Have good communication in Thai and English.
1.2 Have good behavior
1.3 No serious or contagious disease that will deter the education.
1.4 Have the specific qualifications as follows:
1.4.1 a graduate with a Bachelor's Degree in Business Administration or any field
from the university or institute that Office of the Civil Service Commission (OCSC) approve or
through the consideration of the examination committees or
1.4.2 a graduate with a Bachelor's Degree or equivalent in any field from the
university or higher education institutions that Office of the Civil Service Commission (OCSC)
approve and must have other qualifications as determined by the university and have work
experience in Business Administration or other work experiences not less than 1 year.
1.5 Have English proficiency test not less than one of the following standards;
1.5.1 TOEFL (The Test for English as a Foreign Language)
- Paper Based (TOEFL Paper)
score 477
- Computer Based (TOEFL CBT)
score 153
- Internet Based (TOEFL IBT)
score 53
1.5.2 IELTS (International English Testing System) score 4.5
1.5.3 Other equivalent standards recognized by the Thaksin Language Center.
1.5.4 In case of using the result apart from the designated or is a graduate of a foreign
institution and have evidence of having enough English knowledge to be in the discretion of the
examination committees that will be considered individually.
In case of the English proficiency test does not meet the above criteria, it is in the
discretion of the examination committees.
2. How to apply for the study
2.1. Interview by the committees and considering with educational background, Research
and/or work experiences and behavior.
3. The feature of education
3.1. The condition of study
Plan B, study in regular course as follows:
3.1.1 Manage the teaching and learning in cross work.
3.1.2 Study on Saturday - Sunday from 08.30 am. - 17.30 pm.

3.2. Course implementation;
3.2.1 Study consists of 3 semesters/ 1 academic year;
Semester 1, semester 2, and summer course.
3.2.2 The duration of study
The 1.5 years course requires the duration of study not more than 5 academic years.
4. Number of admissions
Courses / Fields
Master of Business Administration (English program)

Regular courses
Number receive
Plan B = 20 people

5. Cost of study
5.1 Tuition fee of 80,000 baht per semester (not more than 3 semesters) and 40,000 baht
for summer course (1 semester).
5.2 Application fee 1,500 Baht
6. Application
6.1 Apply online at: http://admission.tsu.ac.th within 9 September – 25 October 2020
with the application process as follows:
6.1.1 Select a course to apply.
6.1.2 Save the application message in the system. (Thai System)
6.1.3 Print the payment document and pay at all branches of Siam Commercial Bank or
Bangkok Bank within October 26, 2020
6.1.4 Please print out the form to fill your information on the application form
(English Version) as attached file and scan file submit to E-mail: phd@thaksinuni.org
or admission.tsu2560@gmail.com.
6.2 Apply online at: http://ic.tsu.ac.th within 9 September – 25 October 2020 . with the
application process as follows:
6.2.1 Select a course to apply.
6.2.2 Save the application message in the system.
6.2.3 Please print out the form to fill your information on the application form
(English Version) as attached file and scan file submit to E-mail: phd@thaksinuni.org
6.2.4 Please do the payment by transfer money to Siam Commercial Bank: Account
number 691-3-00986-3 or Bangkok Bank: Account number 268-3-06194-5 and send the
payment bill file to E-mail:phd@thaksinuni.org
6.3 Send the evidences by following the item 7 to student affair, Thaksin University,
Muang, Songkhla 90000 Fax.074-31762 or send to International College,Thaksin
University. 140 Moo.4 Kanjanavanit Road, Khaorupchang, Muang Songkhla District,
Songkhla 90000 Tel.074-317696 or scan evidences files and send to
E-mail: phd@thaksinuni.org, admission.tsu2560@gmail.com within October 26, 2020
(The candidate who do not send the evidence or do not make a payment will not be
allowed to the interview)
University consider that it is applicants’ duty to check application information and
examination room by themselves from Website: http://admission.tsu.ac.th. The applicants who
do not send the application documents and/or do not pay the application fee within the specified
time will not be selected.

7. Evidence of application
7.1 Application form of University. Completely fill in the form and stick a 1 inch picture
7.2 A copy of the certificate of qualification of Bachelor's degree in the size of A4 paper
each of them consist of;
7.2.1 Copy of graduation certificate or diploma certificate.
7.2.2 Transcript.
7.3 Copy of applicant's Identification card, 1 copy in front and back side/ Passport
7.4 A copy of proof of name/surname change (in case of name or surname does not
match the application evidence)
7.5 Evidence of payment of application fee
Note: the graduates from foreign higher education institutions. The university reserves
the right to review applicants' qualifications regardless of the length of time. If found that the
qualification of the applicant does not comply with the admission requirements of the university.
The university will consider to be ineligible for study and will not refund any money in any case
that comes from the result of admission. Although the university announced the selection result
just consider that the selection result of that candidates who lack the qualifications to be invalid
and do not have right in student registration or if already registered as a student, will lose the
status of a university student immediately.
8. Period of operation
Operation

Period

Apply online at: http://admission.tsu.ac.th

9 September – 25 October 2020

Payment for the application

9 September – 25 October 2020

Final date of application submission

26 October 2020

Notification of Eligibility for Interview
Examination and interview room
Interview exam/ Phone interview*

28 October 2020

Announcement of the interview result

4 November 2020

Payment for the authorization

4 – 8 November 2020

31 October 2020

*Note: In case that applicants are foreigners. The committees reserve the right to conduct phone
interviews or online channel (Skype)
9. Represent to be a student.
Candidates who are selected to study must represent to be a student on the date, time
and place designated by the university that university will announce on website: www.tsu.ac.th
Candidates who do not represent themselves and attend the induction day on the date, time and
place designated by the university will be considered discontinued to become students.
10. The evidence to be used to represent oneself as a student.
10.1 The copy of bachelor degree or the certificate to confirm the bachelor degree 2 copies
10.2 Transcript 2 copies
10.3 ID card or passport 1 copy
10.4 House Register 1 copy

11. The date of semester begins
The university is scheduled to open its first semester of academic year 2020 will be on
November 30, 2020
12. Additional inquiry
International College, Thaksin University, 140 Moo 4, Kanjanavanich Road, Khao Rup
Chang, Muang, Songkhla 90000 Tel:,+66 7431 7696 ,Fax: +66 7431 7697
Email: phd@thaksinuni.org or www.ic.tsu.ac.th
Announced on September 9, 2020

Assoc. Prof. Kasem Asawatreratanakul
Vice President for Academic and International Affairs
For President of Thaksin University

How to complete this form:
- Legibly in black ink

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE

- With all required document

THAKSIN UNIVERSITY

- Signed where required

INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM

- With the application fee
- Add page if needed

Master of Business Administration (MBA)

(Incomplete applications
will not be processed)

(English Program)
1. PERSONAL DETAILS
Title:

Name as in passport/id:

Date of birth (day/month/year):

Gender:

Citizenship (list all):
Country of birth:

Main language:

Address for correspondence:
Country:
Telephones:

Facsimile:

Permanent address in home country:
Country:
Telephone:

Fax/Email:

2. DEGREES & EXPERIENCE
List highest qualifications beginning with most recent.
Qualification and years of study:
Institution and country:
Full time- years of study:
Official ratio of coursework: research:
Qualification and date:
Institution and country:
Full time- years of study:
Official ratio of coursework: research:
Year of professional work experience:
Employer(s) and address (es):
No. of publications in refereed journals:
Journal references of publications:
Memberships of professional societies:
3. PROGRAM APPLIED FOR
Ph.D. by Research & Thesis
Transfer to Ph.D. from other Doctoral
Why have you chosen this course?

Preferred date of commencement:

4. REFERENCES
List names and contact details of two referees who may be asked for confidential advice about your
suitability.
Referee 1. Position/Title:
Name:
Relationship to applicant:
Address:
Country:
Telephone:

Fax/Email:

Referee 2. Position/Title:
Name:
Relationship to applicant:
Address:
Country:
Telephone:

Fax/Email:

5. ENGLISH PROFICIENCY
IELTS/TOEFL Scores…………………………………………………………………..or Native English speaker or equivalent
6. FINANCIAL GUARANTEE
I have sufficient funds for fees and living
Family funds sufficient for fees and living
I have a scholarship from:
The scholarship covers the following:

7. SIGNED DECLARATION
I declare that:
- All information herein is true and complete (failure to disclose relevant information may result in
exclusion)
- Thaksin University International Graduate Program may make enquiries about me from any source.
- If I am awarded any financial assistance from Thaksin University I may hold another equivalent award at
the same time and will declare all other assistance.
- I will be able to meet all fees and living costs for the expected full duration of the program in which I enroll.
- If I am awarded any assistance from Thaksin University on the basis of misleading information. I will repay
all fees, allowances, remissions and others.
- My personal information may be released to Royal Thai Government.
- I must be easily accessible for an application interview.
- Thaksin University may inform other tertiary institutions if any of the material presented to support my
application is found to be false.
- All document submitted become the property of Thaksin University International Graduate Program.
- The application fee is non-refundable.

8. APPLICATION FEE
I attach the 1,500 Baht application fee
I attach a receipt
Name of application (please print):
Signature:

Day: Month: Year:

9. ATTACHMENT
Two academic referee reports of past performance, signed by accredited educational institution;
different referee from section 4.
A copy of your curriculum vitae summarizing academic and professional experience certified by you as
accurate.
Two recent clear passport-size photographs.
One copy of all information pages of passport certified as true by representative of your university or
relevant embassy with the name, position, and address of the representative clearly signed on the
photograph page.
One English copy of all professional qualifications certified as true by a designated officer of the granting
institution – translations must be signed by the same officer.
One copy of academic transcripts that include enrolment dates, subjects, grades and the title of the
award conferred certified as true by a designated officer of the granting institution – translations must be
signed by the same officer.
Certified copies of IELTS or TOEFL results
A one-page outline of the field of study interest for Master’s and two pages for Ph.D. coursework
programs, and two and four page research proposal outlines for research-based Masters and Ph.D.
programs respectively.
Note: If you feel that any requirement in the form is not relevant to your application, please duly record
this in the appropriate Section and indicate the reasons here below:

Please submit documents in scanned form to:

Email: phd@thaksinuni.org or
admission.tsu2560@gmail.com
Fax: +66(0) 74317697
With copy by secure post to:
International College, Thaksin University
140 Karnjanawanich Road, Muang Songkhla 90000 Thailand

