
 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2566  

......................... 
                    ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2566           
ซึ่งหลักสูตรผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)  และผู้จบ
การศึกษาสามารถสมัครสอบต าแหน่งอัยการผู้ช่วยและต าแหน่งผู้ช่วยผู้ พิพากษา (สนามเล็ก) ได้                              
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. คุณสมบัติเฉพาะ และจ านวนรับ 

           1.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ (วิทยานิพนธ์) จ านวนรับ 5 คน 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.80  หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.80 

แต่มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
 

            1.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  จ านวนวนรับ 15 คน แบ่งเป็น   
                 แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 5 คน (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (สารนิพนธ์) จ านวน 10 คน 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า2.50 หรือ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50
แต่มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย 
2. วิธีการคัดเลือก 

 2.1 พิจารณาจากเอกสารและหลักฐานการสมัคร 
 2.2 สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อได้จาก website : 
https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/projectlist.jsp 
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3. ลักษณะของการศึกษา  
      3.1 สภาพของการศึกษา มี 2 สภาพ  
         1. ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 
         2. ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 
      3.2  จ านวนภาคเรียน ในหนึ่งปีการศึกษามีจ านวนภาคเรียนตามสภาพการศึกษาดังนี้  
         1. ภาคปกติ มี 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน 
         2. ภาคพิเศษ มี 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน  
4. การรับสมัคร  
       4.1 สมัครผ่าน website : https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/projectlist.jsp 

 โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565        
- 28 กุมภาพันธ์ 2566 
       4.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร น าไปโดยช าระผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking 
เท่านั้น  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 28 ตุลาคม 2566 หากผู้สมัครช าระเงินผิดช่องทาง ผู้สมัครจะไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานการณ์ช าระเงินได้หลังจากช าระเงินฯ 
แล้ว 3 วันท าการ 
       4.2 ส่งเอกสารได้ 2 ช่องทางดังนี้ (กรุณาเลือกด าเนินการเพียงช่องทางเดียว) 
            (1) ส่งเอกสารไปรษณีย์หรือบริการของบริษัทเอกชน โดยการจัดส่งถึงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 140 หมู่ 4 ต าบลเขารูปช้างอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 (ระบุสมัครเข้าเรียนปริญญาโท) ภายใน
วันที่ 3 มีนาคม 2566 
            (2) สแกนเอกสารส่งมาที่ Email: tanin@tsu.ac.th วันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยให้ผู้สมัครระบุ        
ชื่อ-สกุล เลขที่สมัคร ในชื่อเรื่องท่ีส่งทาง E-mail และให้สแกนเอกสารต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF (1 ไฟล์) 
            ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ส่งหลักฐาน/หรือไม่ช าระเงินค่าสมัครตามระยะเวลาที่ก าหนดจะไม่สิทธิ์สอบ
คัดเลือก 
        ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการยื่นใบสมัครออนไลน์ เนื่องจากเมื่อยื่น
ใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ทุกกรณี ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วย
ตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใด  
ข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการ
สอบคัดเลือกแล้วก็ตาม ผู้สมัครที่ไม่ช าระเงินค่าสมัครภายในเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและ
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณ ี
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5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ        
      1.  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
      2.  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
      3.  ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร 1 ฉบับ 
      4.   ส าเนาหลักฐานรับรองประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี) 
      5.   หัวข้อและโครงร่างเพ่ือท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี) 
      4.   ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (จ านวน 650 บาท) จ านวน 1 ฉบับ 
      5.   หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน ระยะเวลา 

รับสมัครทาง website 
https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/projectlist.jsp 
 

1 ธันวาคม 2565- 28 กุมภาพันธ์ 
2566 

ช าระเงินค่าสมัคร  1 ธันวาคม 2565- 1 มีนาคม 2566 
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร 3 มีนาคม 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ/วิธีการสอบ 3 มีนาคม 2566 
สอบคัดเลือก 11 มีนาคม 2566 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/projectlist.jsp 

15 มีนาคม 2566 

ผู้ผ่านการคัดเลือกช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 

15-22 มีนาคม 2566 

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ตามประกาศของกลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสิตฯ 

  
7. การรายงานตัวเป็นนิสิต 
      ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด         
ซึ่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ ป ร ะ ก า ศ ใ ห้ ท ร า บ อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง  website :  www. tsu. ac. th แ ล ะ 

https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/projectlist.jsp  ต่อไป ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาที่
ไม่รายงานตวัเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้ที่ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้วและประสงค์จะสละสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์คืนได้ 
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8. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
   1. ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร จ านวน 2 ฉบับ 
   2. ส าเนาผลการเรียน (Transcripts) จ านวน 2 ฉบับ 
   3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
9. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ประเภท 
    1. ภาคปกติ ภาคเรียนละ 25 ,000 ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 12 ,500 บาท ตลอดหลักสูตร      
112,500 บาท (5 ภาคเรียน) 
    2. ภาคพิเศษ ภาคเรียนละ 31,500  ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 15,750 บาท ตลอดหลักสูตร    
141,750 บาท (5 ภาคเรียน) 
 

10. การเปิดเรียน 
   มหาวิทยาลัยทักษิณก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 
  

  ประกาศ ณ วันที่  24 พฤศจิกายน 2565 
 
 
     
    (ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค) 
                                                             คณบดีคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ 
1.  ชื่อและสกุล (Name and Surname)……….……………………………………………………………………………………… 
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ หรือชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ 
ภาษาไทย (Thai)……………………………………………………………………..….………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
2.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statement of the problems) 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..... 

 


