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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   

______________________ 
 
               ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จ านวน 3 หลักสูตร  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
    1.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
           1) เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาภาษาไทย 
การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับวิชาภาษาไทย ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.75  
           2) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีคดีความติดตัว 
           3) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น มีประสบการณ์ในการท างานด้านภาษาไทย หรือมี
ผลงานทางด้านภาษาไทยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 1 
   

    1.๒ คุณสมบัติเฉพาะ และจ านวนรับ  
           1) เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  สาขาวิชาภาษาไทย 
การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.75 และ
ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด   
           2) จ านวนรับ 
               เป็นหลักสูตร ๒ ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัดการศึกษาใน แผน ก แบบ ก๒   
เรียนในเวลาราชการ จ านวนรับ ๑๐ คน   
    1.3 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
        1) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
        2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  1 ฉบับ 
        3) ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร 1 ฉบับ 
        4) ส าเนาหลักฐานรับรองประสบการณ์ท างาน (ส าหรับหลักสูตรที่ก าหนด) 
        5) ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (จ านวน 650 บาท) จ านวน 1 ฉบับ 
        6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)                 
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    1.4 ระบบการจัดการศึกษา   
           1) ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ           
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
           2) การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
                ไม่มี 
           ๓) ใช้เวลาการศึกษา ๒ ปี จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
    2.1  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
         1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา     
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการรับรอง 
         2) มีความประพฤติดี 
         3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
         4) มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐาน
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
          1. TOEFL (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 
          2. IELTS (International English Testing System)      คะแนน 4.5 
          3. มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการยอมรับจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
          4. กรณีใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่ก าหนด หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
           5. ในกรณีที่ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

    2.๒. คุณสมบัติเฉพาะ และจ านวนรับ  
    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่

ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
    2.3 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
        1) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
        2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  1 ฉบับ 
        3) ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร 1 ฉบับ 
        4) ส าเนาหลักฐานรับรองประสบการณ์ท างาน (ส าหรับหลักสูตรที่ก าหนด) 
        5) ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (จ านวน 650 บาท) จ านวน 1 ฉบับ 
        6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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   2.4 ระบบการจัดการศึกษา   
          เป็นหลักสูตร ๒ ปี  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัดการศึกษาในแผน ก  และ ข  ดังนี้  
                - แผน ก แบบ ก๒ (ภาคปกติ) ท าวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต  จ านวนรับ ๒๐ คน 
                - แผน ก แบบ ก๒ (เรียนนอกเวลา) ท าวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 
24 หน่วยกิต  จ านวนรับ ๒๐ คน 
 
 

3. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
     3.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

     1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างด ี
        2) มีความประพฤติดี 
        3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
        4) มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐาน
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
         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 
               2. IELTS (International English Testing System)       คะแนน 5.5 
         3. มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการยอมรับจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
         4. กรณีใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่ก าหนด หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน การศึกษา
ต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทีจ่ะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
         ๕. ในกรณีที่ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

    3.2. คุณสมบัติเฉพาะ และจ านวนรับ 
           หลักสูตรแบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ภาคปกติ จ านวนรับ 5 คน 
         เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวัฒนธรรม หรือสาขาวิชาอ่ืน  
จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้                         
          ๑) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.25 และ 
             ๒) มีประสบการด้านการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับระดับปริญญาโท ตามดุลยพินิจ             
ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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            หลักสูตรแบบ 2.1 (ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) ภาคปกติ  จ านวนรับ 10 คน 
         เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนี้  
            ๑) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ  
            ๒) มีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท ตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

    3.3 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ  
        1) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
           ๒) ส าเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
               ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
        ๓) ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบับ ระดับปริญญา โท 
จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
        4) ส าเนาหลักฐานรับรองประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี) 
        5) ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (จ านวน 1,500 บาท) จ านวน 1 ฉบับ 
           ๖) โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (ฉบับย่อ)  จ านวน ๑ ฉบับ  
        7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 

    3.4 ระบบการจัดการศึกษา 
           ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์    
        1)  ภาคปกติ  มี 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 (เรียนนอกเวลาราชการ) 
        2)  ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา โดยภาคปกติ มีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ภาคเรียน   
อย่างมากไม่เกิน 12 ภาคเรียน 
 
 

4. การสมัคร 
       1) ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน https://graduate.tsu.ac.th  
          2) พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร น าไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือธนาคาร
กรุงเทพทุกสาขา หรือช าระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ ธนาคาร
กรุงเทพ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 หากช าระเงินผิดช่องทาง ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การช าระเงินได้หลังจากช าระเงินฯ แล้ว 3 วันท าการ 
          ๓) ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด ผ่าน ๒ ช่องทาง ดังนี้ (กรุณาเลือกด าเนินการเพียงช่องทางเดียว) 
               3.1) ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงินผ่านไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารถึง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000     
(ระบุหลักสูตรที่สมัครเข้าเรียน) ภายในวันที่  3  มีนาคม  2566 
              3.2) ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงินไปที่ Email : husotsu. graduate@gmail 
.com ภายในวันที่  3  มีนาคม  2566  

http://www.huso.tsu.ac.th/
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          ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานและ/หรือไม่ช าระเงินค่าสมัครตามระยะเวลาที่ก าหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก 
        ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัคร
สอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม  
              มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครด้วยตนเองจาก website 
https://graduate.tsu.ac.th  ผู้สมัครที่ไม่ช าระเงินค่าสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ทุกกรณี  
    

          หมายเหตุ หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับมีจ านวนผู้สอบผ่านเป็นไปตามจ านวนแผนรับ หรือในภาคปกติ 
จ านวนผู้สอบผ่านต้องไม่น้อยกว่า 5 คน มหาวิทยาลัยจึงจะเปิดสอน ถ้ามีจ านวนผู้สอบผ่านไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์   ที่จะไม่เปิดสอนสาขาวิชานั้นและจะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้เพ่ือสมทบเรียนกับกลุ่มผู้สอบ
ได้ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดรับ ในครั้งต่อไป 

 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน ระยะเวลา 
รับสมัครทาง https://graduate.tsu.ac.th  1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
ช าระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา/ธนาคารกรุงเทพ
ทุกสาขา หรือ ช าระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application  
ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงเทพ 

 1 ธันวาคม 2565 – 1 มีนาคม 2566 

วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร 3  มีนาคม  2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่/วิธีการสอบ 6  มีนาคม  2566 
สอบสัมภาษณ์ 11  มีนาคม  2566 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก  15  มีนาคม  2566 
ผู้ผ่านการคัดเลือกช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จ านวน 5,000 
บาท ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา/ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 
หรือ ช าระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงเทพ 

15 - 22 มีนาคม 2566 

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ตามประกาศของกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ 
หมายเหตุ  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ประมาณวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖6 
 

 
6. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต  
     ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่  15 - 22  มีนาคม  2566  มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
ต าม วั น  เว ล าแ ล ะส ถ าน ที่ ที่ ม ห าวิ ท ย าลั ย ก าห น ด  ซึ่ งม ห าวิ ท ย าลั ย จ ะป ระก าศ ให้ ท ร าบ ท าง
https://graduate.tsu.ac.th ต่อไป ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา ที่
ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ที่ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้วและประสงค์
จะสละสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์คืนได้ 
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7. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต  
  7.1 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน ๒ ฉบับ 
  7.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน ๒ ฉบับ 
  7.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
  7.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
 

8. การเปิดภาคเรียน 
             เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด 
  

       ประกาศ  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  256๕     
 
 

                                                                                                                                                                                
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ด า) 

            คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปฏิบัติหน้าที่แทน  
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 


