ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2564
…………………………..
ด้ว ยมหาวิทยาลั ย ทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลื อกเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
1.2 มีความประพฤติดี
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง
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 กรณีใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่กำหนด หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน การศึกษา
ต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย
ที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ในกรณีที่ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของประธานหลักสูตร
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2. คุณสมบัตเิ ฉพาะแต่ละวิชาเอก
2.1 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต ร ไม่ ต่ ำ กว่ า 3.50 และ มี ป ระสบการณ์ ก ารทำงาน
ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.1 (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมตลอดหลักสู ตร ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ มีป ระสบการณ์ การทำงาน หรือ
การวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตรแบบ 2.1 (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือ
(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี และมีประสบการณ์การทำงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีประสบการณ์วิจัยหรือมีผลงานอื่น ๆ เช่น งานวิจัยหรือ
งานวิชาการอื่น ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ
(3) เป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2559
หมวดที่ 4 ข้อ 17 ข้อ 18 และ ข้อ 19 (ภาคผนวก ค) โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
หลักสูตรแบบ 1.1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50
หรือ มีผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลั กสูตร
กำหนด
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หลักสูตรแบบ 2.1 (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.25
หรือ มีผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กำหนด
หมายเหตุ หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการสมัครหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ปร.ด.การพัฒ นา
ที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒิสุขขี (คณะกรรมการ/เลขานุก าร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) หมายเลขโทรศัพท์ 090 – 2011101 หรืออีเมล์ drtp2004@gmail.com
2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรแบบ 1.1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.25
(3) มีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.1 (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00
(3) มี ป ระสบการณ์ วิจั ย ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโทตามการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.2 (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ โดยมีผลการเรียน
อยู่ในระดับดีมาก หรือ
(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีค่าเฉลี่ ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำ
กว่า 3.50 และมีประสบการณ์วิจัยตามการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. วิธีการคัดเลือก
สอบสั ม ภาษณ์ ท างโทรศั พ ท์ / FaceTime/ Video Call โดยผู้ ส มั ค รสามารถตรวจสอบรายชื่ อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จาก Website : http:// admission.tsu.ac.th
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4. ลักษณะการจัดการศึกษา
4.1 สภาพของการศึกษา มี 2 สภาพ คือ
4.1.1 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
4.1.2 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
4.2 จำนวนภาคเรียน ในปีการศึกษาหนึ่งมีจำนวนภาคเรียนตามสภาพการศึกษาดังนี้
4.2.1 ภาคปกติ มี 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
4.2.2 ภาคพิเศษ มี 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน
4.3 ระยะเวลาการศึกษา ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
4.3.1 ภาคปกติ มีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ภาคเรียน อย่างมากไม่เกิน 12 ภาคเรียน
4.3.2 ภาคพิเศษ มีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ภาคเรียน อย่างมากไม่เกิน 18 ภาคเรียน
5. จำนวนรับและแผนการศึกษา
5.1 เรียนที่วิทยาเขตสงขลา
ภาคปกติ
จำนวนรับ
กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา *
แบบ 1.1 = 2 คน
แบบ 2.1 = 3 คน
บธ.ด.การจัดการธุรกิจ *
แบบ 2.1 = 20 คน
ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
แบบ 1.1 = 2 คน
แบบ 2.1 = 3 คน
* หมายเหตุ หลักสูตร กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ หลักสูตร บธ.ด.การจัดการธุรกิจ เปิดการ
เรียนการสอนในภาคปกติ แต่จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
หลักสูตร/สาขาวิชา

5.2 เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
หลักสูตร/สาขาวิชา
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ

ภาคปกติ
จำนวนรับ
แบบ 1.1 = 5 คน
แบบ 2.1 = 5 คน
แบบ 2.2 = 5 คน

หมายเหตุ หลั กสู ตร/สาขาวิช าที่ เปิ ด รับ มี จำนวนผู้ ส อบผ่ านเป็ น ไปตามจำนวนแผนรับ หรือในภาคปกติ
จำนวนผู้ ส อบผ่ า นต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน และภาคพิ เศษ จำนวนผู้ ส อบผ่ า นต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 10 คน
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จะเปิ ด สอน ถ้ า ในสาขาวิ ช าใดมี จ ำนวนผู้ ส อบผ่ า นไม่ ถึ ง เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลั ย
ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ เปิ ด สอนสาขาวิช านั้ น และจะขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบได้ ไว้ เพื่ อ สมทบเรี ย นกั บ กลุ่ ม ผู้ ส อบได้
ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดรับในครั้งต่อไป
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6. การสมัคร
6.1 สมัครผ่าน website : http://admission.tsu.ac.th โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูล
การสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
6.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือธนาคาร
กรุงเทพทุกสาขา หรือการสแกนบาร์โค้ดเพื่อชำระเงิน ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
6.3 ส่งเอกสารได้ 2 ช่องทางดังนี้
(1) ส่งเอกสารการสมัครผ่านไปรษณี ย์ มายังภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ 4 ตำบล
เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(2) สแกนเอกสารส่ งมาที่ E-mail: admission.tsu2560@gmail.com ภายในวั น ที่ 24 กุม ภาพั น ธ์
2564 โดยให้ผู้สมัครระบุชื่อ สกุล เลขที่สมัคร ในชื่อเรื่องที่ส่ง ทาง E-mail และให้สแกนเอกสารต่าง ๆ
ในรูปแบบไฟล์ PDF (1 ไฟล์)
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานและ/หรือไม่ชำระเงินค่าสมัครตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก
ผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบข้ อ มู ล การสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งเรี ย บร้ อ ยก่ อ นการยื่ น ใบสมั ค รออนไลน์
เนื่องจากเมื่อยื่นใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ ทุกกรณี
ผู้ส มัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณ สมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิท ยาลั ยกำหนด หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โ ดยไม่ได้รับเงินค่าสมัคร
สอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
มหาวิท ยาลั ย ถื อเป็ น หน้ าที่ ที่ ผู้ ส มัค รต้ องตรวจสอบข้อ มู ล การสมั ค รด้ว ยตนเองจาก Website :
http://admission.tsu.ac.th ผู้สมัครที่ไม่ชำระเงินค่าสมัครภายในเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบคัด เลือก
และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
7. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
7.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
7.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร 1 ฉบับ
7.4 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (จำนวน 650 บาท) จำนวน 1 ฉบับ
7.5 หลักฐานเพิ่มเติม สำหรับผู้สมัครหลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน
(1) ประวัติและประสบการณ์การทำงานและผลงานในอดีตจนปัจจุบัน
(2) เค้าโครงความคิดงานวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ (Concept Paper) ความยาว 3 – 5 หน้า (ระบุหัวข้อวิจัย
ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัย ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย วิธีการวิจัย และ
ประโยชน์ที่จะเกิดจากงานวิจัยที่จะทำ)
(3) หนังสือรับรองจากบุคคลอ้างอิง จำนวน 2 คน
(4) ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่น ๆ (เฉพาะผู้ที่สมัครเรียนแบบ 1.1)
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8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
การดำเนินงาน
รับสมัคร ทาง website : http://entrance.tsu.ac.th
ชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
หรือ ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคาร
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (โทรศัพท์ / FaceTime/ Video Call)
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระยะเวลา
29 ธันวาคม 2563 –
15 กุมภาพันธ์ 2564
29 ธันวาคม 2563 –
16 กุมภาพันธ์ 2564
22 กุมภาพันธ์ 2564
3 มีนาคม 2564
6 มีนาคม 2564
10 มีนาคม 2564
10 – 21 มีนาคม 2564

9. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 10 – 21 มีนาคม 2564 มิฉะนั้น
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็น
นิสิต ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง website :
www.tsu.ac.th และ http://entrance.tsu.ac.th/ ต่ อ ไป ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาที่ ไม่ ร ายงานตั ว
เข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ที่ชำระเงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์แล้วและประสงค์จะสละสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์คืนได้
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. การเปิดภาคเรียน
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประมาณเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

