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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   
…………..…………............….. 

 

   ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจ าภาคเรียนที่ 1          
ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 1.1  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
 1.2  มีความประพฤติด ี
 1.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 1.4  มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง 
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)  มาตรฐานอ่ืนทีเ่ทียบเท่าซึ่งได้รับการยอมรับจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
  (4)  กรณีใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่ก าหนด หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน  การศึกษา
ต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
ที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
  (5)  ในกรณีที่ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น  ให้อยู่ใน          
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของประธานหลักสูตร 
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2. คุณสมบัติเฉพาะ  
เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง 

  2.1 หลักสูตรแบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์อยา่งเดียว)   
    (1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชา          
ที่เก่ียวข้องตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.25  
    (3) มีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาระดับปริญญาโทตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  2.2 หลักสูตรแบบ 2.1 (ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)  
    (1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชา                  
ที่เก่ียวข้องตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย 

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือมีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาระดับปริญญาโทตามการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  2.3 หลักสูตรแบบ 2.2 (ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)   
    (1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 และมีประสบการณ์วิจัยตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3. วิธีการคัดเลือก 
 สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จาก website : 

https://graduate.tsu.ac.th/ 

4.  ลักษณะของการศึกษา 
4.1 สภาพของการศึกษา 

           ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.  
  4.2 จ านวนภาคเรียน  
    ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาปกติ           
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 
5. จ านวนรับและแผนการศึกษา 

หลักสูตร จ านวนรับ (ภาคปกติ) 
เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง แผน 1.1 แผน 2.1 แผน 2.2 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 คน 5 คน 5 คน 

https://graduate.tsu.ac.th/
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6. การสมัคร 
6.1 สมัครผ่าน website : https://graduate.tsu.ac.th กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และ

ยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2566  

6.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร น าไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือช าระ
เงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันที่  1 มีนาคม 2566            
หากช าระเงินผิดช่องทาง ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ  
การช าระเงินได้หลังจากช าระเงินฯ แล้ว 3 วันท าการ 

 6.3 ส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 7 ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ (กรุณาเลือกด าเนินการเพียงช่องทางเดียว) 
       (1) ส่งเอกสารการสมัครผ่านไปรษณีย์ ถึง งานรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

222 หมู่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2566 
       (2) แสกนเอกสารส่งมาที่ E-mail: pornsawan@tsu.ac.th ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยให้

ระบุชื่อ สกุล เลขที่สมัคร ในชื่อเรื่องท่ีส่งทาง E-mail และให้สแกนเอกสารต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
(รวม 1 ไฟล์)  

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานและ/หรือไม่ช าระเงินค่าสมัครตามระยะเวลาที่ก าหนดจะไม่มีสิทธิ์
สอบคัดเลือก และผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับ
เงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม 

 
7. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ  
 7.1  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 7.2  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
 7.3  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองปริญญาบัตร 1 ฉบับ  
 7.4  ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (จ านวน 650 บาท) จ านวน 1 ฉบับ 

7.5  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน ระยะเวลา 

รับสมัครผ่านระบบการรับนิสิต 
ทาง website : https://graduate.tsu.ac.th 

1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566   

ช าระเงินค่าสมัคร  1 ธันวาคม 2565 – 1 มีนาคม 2566   
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการรับสมัคร  3 มีนาคม 2566   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ทาง website : https://graduate.tsu.ac.th 

6 มีนาคม 2566   

https://graduate.tsu.ac.th/
mailto:pornsawan@tsu.ac.th
https://graduate.tsu.ac.th/
https://graduate.tsu.ac.th/


4 

 

 

การด าเนินงาน ระยะเวลา 
สอบคัดเลือกคัดเลือกออนไลน์ 11 มีนาคม 2566   

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทาง website : 
https://graduate.tsu.ac.th 

15 มีนาคม 2566   

ผู้ผ่านการคัดเลือกช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  15 - 22 มีนาคม 2566   
การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ตามประกาศของกลุ่มภารกิจทะเบียนฯ 

 
9. การรายงานตัวเป็นนิสิต  
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 15 - 22 มีนาคม 2566  มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง website : 
https://graduate.tsu.ac.th/ ต่อไป ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่
ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ที่ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้วและ
ประสงค์จะสละสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์คืนได้ 
 
10. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต  
 10.1 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร จ านวน 2 ฉบับ 
 10.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จ านวน 2 ฉบับ 
 10.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 10.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 
11. การเปิดภาคเรียน 
 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณก าหนด  
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  1 ธันวาคม พ.ศ.2565      

 
 

 
 

                                                                 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า) 
    ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทน 
 รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพ้ืนฐาน พัทลุง  
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  

https://graduate.tsu.ac.th/
TSU-SCI
Typewriter
ปฏิบัติหน้าที่แทน


