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ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาท่ีย่ังยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) 
ประจาํภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2566 

......................................... 
  ดวย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขา

ศึกษาในระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. )  สาขาวิชาการพัฒนาท่ียั่ งยืน 
(ภาคภาษาอังกฤษ) ประจําภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2566  โดยเนนความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ 
รายละเอียดดังตอไปนี ้

- ดานสังคมและวัฒนธรรม
- ดานการเมืองการปกครอง
- ดานการศึกษา
- ดานเศรษฐกิจและการจัดการ
- ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ดานสุขภาวะและสาธารณสุข

1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนอยางดี 
1.2  มีความประพฤติดี 
1.3  ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
1.4  มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

หลักสูตร แบบ 1.1 
  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีการทําวิจัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  

ไมต่ํากวา 3.50 หรือ มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ  
  1.5 มีผลทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับไมต่ํากวาท่ีกําหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐาน
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 1.5.1 TOEFT (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 

 1.5.2 IELTS (International English Testing System)   คะแนน 5.5 
1.5.3 มาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทาซ่ึงไดรับการยอมรับจากศูนยภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
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  1.5.4 กรณีใชผลคะแนนนอกเหนือจากท่ี กําหนด หรือจํา เปนผูสํ า เร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาตางประเทศ และมีหลักฐานประกอบวามีความรูภาษาอังกฤษเพียงพอ ใหอยูในดุลยพินิจของ
บัณฑิตวิทยาลัยท่ีจะพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

  ในกรณีท่ีผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑขางตนใหอยูใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของประธานหลักสูตร 

2. วิธีการคัดเลือก
 2.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณการทํางาน รวมท้ังจดหมาย
รับรอง ประวัติการทํางานและความประพฤติ 
  2.2 พิจารณาจากขอเสนอเคาโครงรางวิทยานิพนธ (ตามแบบท่ีวิทยาลัยนานาชาติ กําหนดทายประกาศ
นี้) โดยผูสมัครจะตองมีเคาโครงรางวิทยานิพนธ เพ่ือวิทยาลัยนานาชาติจะไดใชในการดําเนินการหาอาจารย 
ท่ีปรึกษา (ท้ังคณาจารยภายในและผูทรงคุณวุฒิภายนอก) ท้ังนี้  วิทยาลัยนานาชาติจะขอใหอาจารยท่ีปรึกษา
พิจารณาเห็นชอบเคาโครงรางวิทยานิพนธนั้นกอนจึงจะรับเขาศึกษา หากผูสมัครตองการสอบถามขอมูล
เ พ่ิ ม เ ติ ม ท่ี เ ก่ี ย ว เ นื่ อ ง กั บ ก า ร เ ขี ย น เ ค า โ ค ร ง ร า ง วิ ท ย า นิ พ น ธ ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม ไ ด ท่ี  
รองศาสตราจารย ดร.สมพงศ โอทอง Email : sompong.o@gmail.com  

2.3 สอบสัมภาษณผานชองทางออนไลน (โทรศัพท / FaceTime / Video Call / Skype / Webex) 
3. ลักษณะของการศึกษา

3.1 สภาพของการศึกษา ภาคปกติ เรียนนอกเวลาราชการ 
  3.2 จํานวนภาคเรียน ในปการศึกษาหนึ่งมีจํานวนภาคเรียนตามสถานภาพการศึกษา มี 2 ภาคเรียน 
คือ ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 

3.3 ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปการศึกษา ใหใชระยะเวลาในการศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา 
3.4 รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตร แบบ 1.1 สําหรับผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีการ

ทําวิจัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.50 หรือ มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

4. จํานวนรับ

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ภาคปกต ิ
จํานวนรับ 

ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาท่ียั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) แบบ 1.1 = 5 คน 

5. คาใชจายในการเรียน
 5.1 คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายภาคเรียนละ 100,000 บาท (ไมเกิน 6 ภาคเรียน) 
5.2 คาธรรมเนียมการสมัคร 1,500 บาท 

6. การสมัคร การสมัครสามารถสมัครไดทาง
6.1  สมัครทาง website : http://ic.tsu.ac.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 

6.1.1. กรอกแบบฟอรมการสมัครใหถูกตอง (แบบฟอรมภาษาอังกฤษ)  
6.1.2. พิมพแบบฟอรมการสมัครสแกนไฟลสงมาท่ี E-mail: international.ictsu@gmail.com 

mailto:sompong.o@gmail.com
mailto:international.ictsu@gmail.com


3 

  6.1.3. ชําระเงินสําหรับการสมัครผานการโอนท่ีบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 691-2-36609-3 
ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2566  

  6.1.4. สงหลักฐานตาง ๆ ตามขอ 7 ถึง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมูท่ี 4 
ถนนกาญจนวานิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขล 90000  โทรศัพท 074-317696 หรือเอกสารสง
มายัง E-mail: international.ictsu@gmail.com ภายในวันท่ี 24 เมษายน 2566  
  วิทยาลัยนานาชาติถือวาเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีจะตองตรวจสอบขอมูลการสมัครและสถานท่ีสอบดวย
ตนเอง จาก Website : http://ic.tsu.ac.th  ผูสมัครท่ีไมสงเอกสารการสมัครและไมชําระเงินคาสมัคร ภายใน
เวลาท่ีกําหนดจะไมมีสิทธิ์สอบคัดเลือก  

7. หลักฐานการสมัครสอบ
  7.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมของวิทยาลัยนานาชาติ โดยกรอกขอมูลครบถวน ติดรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 
  7.2 สําเนาใบแสดงคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ถายเอกสารดวยกระดาษขนาด เอ 4 
อยางละ 1 ฉบับ ประกอบดวย 

7.2.1 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร 
  7.2.2 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
7.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ 
7.4 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (กรณีท่ีชื่อ – สกุล ไมตรงกับหลักฐานการสมัคร) 1 ฉบับ 
7.5 ขอเสนอเคาโครงรางวิทยานิพนธตามแบบฟอรมของวิทยาลัยนานาชาติ 1 ฉบับ 
7.6 หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร 1 ฉบับ 

  หมายเหตุ กรณีผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ วิทยทาลัยนานาชาติของสงวน
สิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครโดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบวาคุณสมบัติ
ของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติจะถือวาขาดคุณสมบัติใน
การศึกษาและจะไมคืนเงินใด ๆ อันเกิดจากการเขาศึกษาไมวากรณีใด ๆ ถึงแมวามหาวิทยาลัยประกาศผลการ
คัดเลือกแลว ใหถือวาผลการคัดเลือกของผูสมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียน
เปนนิสิต หรือหากข้ึนทะเบียนเปนนิสิตแลวจะหมดสภาพการเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยทันที 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
การดําเนินการ ระยะเวลา 

รับสมัคร ทาง website : http://ic.tsu.ac.th 13 กุมภาพันธ – 20 เมษายน  2566 
ชําระเงินการสมัคร โดยการโอนผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย 13 กุมภาพันธ – 20 เมษายน  2566 
วันสุดทายของการรับเอกสารการสมัคร 24 เมษายน 2566 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 27 เมษายน 2566 
สอบสัมภาษณผานชองทางออนไลน  ) โทรศัพท / FaceTime / Video Call / 
WebEx  

2 พฤษภาคม 2566 

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ 8 พฤษภาคม 2566 
ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ จํานวน 5,000 บาท ผานทางธนาคารไทยพาณิชย 
เลขท่ี 691-2-36609-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ 

8-15 พฤษภาคม 2566

mailto:international.ictsu@gmail.com
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9. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก
  ผูท่ีมีรายชื่อเปนผูผานการสัมภาษณตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ในระหวาง 8-15 พฤษภาคม 2566 
มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ผูผานการสอบสัมภาษณ ตองดําเนินการ
พัฒนาเคาโครงดุษฎีนิพนธใหเปนท่ีแลวเสร็จ และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษานานาชาติ (International Graduate Program Committee)  โดยวิทยาลัยนานาชาติจะ
ดําเนินการประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเปนนิสิต และลงทะเบียนเขาศึกษาในภาค
เรียนท่ีวิทยาลัยนานาชาติกําหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อไดทาง Website : www://ic.tsu.ac.th 

10. การรายงานเขาเปนนิสิต
ผูไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตองไปรายงานตัวเขาเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีวิทยาลัยนานาชาติ

กําหนดไวทายประกาศผลการคัดเลือก ผูไดรับเขาศึกษาท่ีไมไปรายงานตัวและเขารับการปฐมนิเทศตามวัน 
เวลาท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย 

11. หลักฐานท่ีใชในการรายงานตัวเขาเปนนิสิต
11.1 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร จํานวน 2 ฉบับ
11.2 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จํานวน 2 ฉบับ 
 11.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / Passport จํานวน 1 ฉบับ 
 11.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ

12. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู ท่ี 4 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 074-317696 โทรสาร. 074-317697 www.ic.tsu.ac.th หรือ 
E-mail : international.ictsu@gmail.com

ประกาศ  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ พ.ศ.2566 

(รองศาสตราจารยดร. สุทธิพร บุญมาก) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและการเรียนรู 

รักษาการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

mailto:international.ictsu@gmail.com
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APPLICATION FOR ADMISSION TO THE 

THAKSIN UNIVERSITY 

INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM 

Ph.D. in Sustainable Development (English Program) 

1. PERSONAL DETAILS  

Title:                             Name as in passport/id:  

Date of birth (day/month/year):   Gender: …………………………………. 

Citizenship (list all):  

Country of birth: Main language:   

Address for correspondence:  

 Country:    

Telephones:                                                                                                      Facsimile:……………………………………………………………. 

Permanent address in home country:  

 Country:  

Telephone:                                                                            Fax/Email:   

2. DEGREES & EXPERIENCE 

List highest qualifications beginning with most recent.  

   Qualification and years of study:                                                    

Institution and country:  

Full time- years of study:  

Official ratio of coursework: research:  

   Qualification and date:  

Institution and country:  

Full time- years of study:  

Official ratio of coursework: research:    

   Year of professional work experience:  

Employer(s) and address (es):  

No. of publications in refereed journals:  

Journal references of publications:   

Memberships of professional societies:    
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              Ph.D. by Research & Thesis 

              Transfer to Ph.D. from another Doctoral Program 

How to complete this form: 

- Write legibly in black ink    

- Attach all the required 
documents 

- Sign where required 

- With the application fee 

- Add page if needed 
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Why have you chosen this course?  

  

Preferred date of commencement:   

4. REFERENCES  

List names and contact details of two referees who may be asked for confidential advice about your suitability. 

Referee 1. Position/Title:  

Name:  

Relationship to applicant:  

Address:  

Country:  
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Referee 2. Position/Title:  

Name:  

Relationship to applicant:  

Address:  

Country:  
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5. ENGLISH PROFICIENCY 

IELTS/TOEFL Scores…………………………………………………………………..or Native English speaker or equivalent  

6. FINANCIAL GUARANTEE 

       I have sufficient funds for fees and living costs 

       Family funds sufficient for fees and living costs 

       I have a scholarship from:  

The scholarship covers the following:  

  

7. SIGNED DECLARATION 

I declare that:  

-  All information herein is true and complete ( failure to disclose relevant information may result in 
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- Thaksin University International Graduate Program may make enquiries about me from any source. 
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- My personal information may be released to the Royal Thai Government. 

- I must be easily contacted  for an application interview. 

-  Thaksin University may inform other tertiary institutions if any of the material presented to support my 
application is found to be false. 

- All documents submitted become the property of Thaksin University International Graduate Program. 

- The application fee is non-refundable.  

8. APPLICATION FEE 

           I attach the 1,500 Baht application fee 

           I attach a receipt 

Name of applicant (please print):  

Signature:                                                                                  Day: Month: Year:  

9. ATTACHMENTS 
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       A copy of your curriculum vitae summarizing academic and professional experience certified by you as 
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       One copy of all information pages of passport certified as true by representative of your university or 
relevant embassy with the name, position, and address of the representative clearly signed on the 
photograph page. 

       One English copy of all professional qualifications certified as true by a designated officer of the granting 
institution – translations must be signed by the same officer. 

       One copy of academic transcripts that include enrolment dates, subjects, grades and the title of the 
award conferred certified as true by a designated officer of the granting institution –  translations must be 
signed by the same officer. 

       Certified copies of IELTS or TOEFL results 

       A one- page outline of the field of study interest for Master’ s and two pages for Ph. D.  coursework 
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Note:  If you feel that any requirement in the form is not relevant to your application, please duly record 
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