
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ย่ังยืน (ภาคภาษาไทย) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------ 
 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ประจ าปีการศึกษา 
2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
   1.1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
   1.2 มีความประพฤติดี 
   1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   1.4 มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามมาตรฐานใด

มาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        1.4.1 TOEFL (The Test of English as a Foreign Language)  

                          -  Paper-Based (TOEFL Paper)            คะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป 
                          -  Computer-Based Test (TOEFL CBT)  คะแนนตั้งแต ่173 คะแนนขึ้นไป 
                          -  Internet-Based Test (TOEFL IBT)      คะแนนตั้งแต ่  61 คะแนนขึ้นไป     

        1.4.2 IELTS (International English Language Testing System) คะแนนตั้งแต่ 5.5 คะแนน
ขึ้นไป 

        1.4.3 มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ  
        1.4.4 กรณีที่ใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่ก าหนด หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

การศึกษาต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติ
อย่างเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็นรายกรณ ี

        1.4.5 กรณีที่ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่    
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา  
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) 
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2. คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา 
    2.1 หลักสูตรแบบ 1.1 (ท าดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว) 
         เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 

3.50 หรือ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ก าหนด 

    2.2 หลักสูตรแบบ 2.1 (ท าดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชา) 
         เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 

3.25 หรือ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ก าหนด 

    หมายเหตุ หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการสมัครหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)  สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  
พุฒสุขข ีกรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรฯ  โทรศัพท์ 090 – 2011101 หรืออีเมล์ drtp2004@gmail.com  

 

3. วิธีการคัดเลือก 
    พิจารณาจาก เอกสารรายบุคคล สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ โดยผู้สมัครสามารถ

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

4. ลักษณะการจัดการศึกษา 
     4.1 จัดการเรียนการสอนภาคปกติ โดยเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.  
     4.2 จ านวนภาคเรียน ในปีการศึกษาหนึ่ง มี 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
     4.3 ระยะเวลาการศึกษา ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 

ภาคเรียน และไม่เกิน 12 ภาคเรียน  
 

5. จ านวนรับและแผนการศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)  
     5.1 หลักสูตรแบบ 1.1 (ท าดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว)  รับจ านวน  5 คน  
     5.2 หลักสูตรแบบ 2.1 (ท าดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชา)  รับจ านวน  5 คน  
 

6. การสมัคร 
    6.1 สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ : https://graduate.tsu.ac.th โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร 

กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
    6.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร และช าระเงิน ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 (โดยช าระ

ผ่านช่องทาง Mobile Banking หรือ Internet Banking เท่านั้น) หากช าระเงินผิดช่องทาง ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการพิจารณาคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินได้หลังจากช าระเงินแล้ว 5 วันท าการ 
ผ่านทางเว็บไซต์ที่สมัครออนไลน์  

mailto:drtp2004@gmail.com
https://graduate.tsu.ac.th/
https://graduate.tsu.ac.th/


 
 

3 
 
    6.3 ส่งหลักฐานการสมัครสอบทั้งหมดตามข้อ 7 ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้ (กรุณาเลือกด าเนินการเพียง

ช่องทางเดียว)  
         (1) ส่งเอกสารการสมัครผ่านไปรษณีย์ โดยส่งถึง อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทยฉ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 
หมู่ 4 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 (ระบุว่าสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอก) 
ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก 

         (2) แสกนเอกสารส่งมาท่ี E-mail : drtp2004@gmail.com ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดย
ให้ผู้สมัครระบุชื่อ สกุล เลขที่สมัคร ในชื่อเรื่องที่ส่งทาง E-mail และให้แสกนเอกสารหลักฐานการสมัครที่ก าหนด
รวมเป็นไฟล์เดียว (รูปแบบไฟล์ PDF) 

         กรณีที่มีข้อขัดข้องสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือก สามารถ
ติดต่อได้ที่ นายทรงธรรม  ธีระกุล (หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย) หรือนายนารา  สิงคมาศ (นักวิชาการ) 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ทางโทรศัพท์หมายเลข 074 – 317655 หรือทางอีเมล์ grad2018.tsu@gmail.com 
หรือทาง https://www.facebook.com/grad.tsu 

    ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานและ/หรือไม่ช าระเงินค่าสมัครตามระยะเวลาที่ก าหนดจะไม่มีสิทธิ์
สอบคัดเลือก  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการยื่นใบสมัครออนไลน์ 
เนื่องจากเมื่อยื่นใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ในทุกกรณี 

    ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หาก
ปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงิน   
ค่าสมัครสอบคืน แม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม   มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้อง
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและสถานที่สอบด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ : https://graduate.tsu.ac.th และผู้สมัคร
ที่ไม่ช าระเงินค่าสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  

 

7. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
    7.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 

จ านวน 1 รูป (สวมชุดสุภาพและไม่สวมแว่นตาด า)  
    7.2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จ านวน 1 ฉบับ  
    7.3 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ  
    7.4 ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (จ านวน 650 บาท) จ านวน 1 ฉบับ 
    7.5 หลักฐานเพิ่มเติม (ผู้สมัครใช้รูปแบบเอกสารตามความเหมาะสม) 
         7.5.1 ประวัติและประสบการณ์การท างานและผลงานในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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         7.5.2 เค้าโครงความคิดงานวิจัยเพ่ือท าดุษฎีนิพนธ์ (Concept Paper) ความยาว 3 – 5 หน้า 
(ระบุชื่อหัวข้อวิจัย ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัย ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการวิจัย และประโยชน์ที่จะเกิดจากงานวิจัยที่จะท า) 

         7.5.3 หนังสือรับรองจากบุคคลอ้างอิง จ านวน 2 คน  
         7.5.4 ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอ่ืน ๆ (เฉพาะผู้ที่สมัคร แบบ 1.1)  

 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
รับสมัครผ่านระบบการรับนิสิต เว็บไซต์ : https://graduate.tsu.ac.th 3 มกราคม 2566 –  

28 กุมภาพันธ์ 2566 
ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 650 บาท (ช าระผ่านช่องทาง Mobile Banking  
หรือ Internet Banking เท่านั้น) 

3 มกราคม 2566 –  
1 มีนาคม 2566 

ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร 5 วันท าการหลังจากช าระเงิน 
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการรับสมัคร  3 มีนาคม 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และวิธีการสอบ 6 มีนาคม 2566 
สอบคัดเลือก 11 มีนาคม 2566 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 15 มีนาคม 2566 
ผู้ผ่านการคัดเลือกช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (จ านวน 5,000 บาท) 
(ช าระผ่านช่องทาง Mobile Banking หรือ Internet Banking เท่านั้น) 

15 – 22 มีนาคม 2566 

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ตามประกาศของกลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสิตฯ  

 
9. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
   9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 15 – 22 มีนาคม 2566 

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
   9.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ตามวัน 

และเวลาที่ก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ : www.tsu.ac.th  
   9.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถือว่า    

สละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
   9.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้วและประสงค์จะสละสิทธิ์เข้าศึกษา      

ไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์คืนได้  

https://graduate.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
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10. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต  
     10.1 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จ านวน 2 ฉบับ  
     10.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร จ านวน 2 ฉบับ  
     10.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
     10.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
     10.5 หลักฐานอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 
11. การเปิดภาคเรียน 
     มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 หรือตาม

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   29  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 
 

                                                                  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  เกษราธิคุณ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 


