
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
……………….. 

 

   ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
    
 1. หลักสูตรที่เปิดรับ/จ านวนรับ 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวนรับ 90 คน 
 

 2. คุณวุฒขิองผู้สมัคร 
  2.1 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา 
  2.2 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
  2.3 มีความประพฤติดี 
  2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

  ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
ทางราชการในการยื่นใบสมัคร มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเพิกถอนสิทธิ์ การสมัครและผลสอบทั้งหมด  
โดยทีผู่้สมัครไม่สามารถเรียกร้องขอค่าสมัครคืนได้ 
 

 3. วิธีการคัดเลือก 
  พิจารณาจากการสอบข้อเขียนในหัวข้อ ความรู้พ้ืนฐานความเป็นครู และการสอบสัมภาษณ์ 
 

 4. เวลาเรียน 
  4.1 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 
  4.2 ใช้ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ภาคเรียน  
 

 5. การสมัคร 
  5.1 สมัครผ่าน website : http://admission.tsu.ac.th โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอก
ข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 
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  5.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร น าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ภายในวันที่  
15 มิถุนายน 2562 
  5.3 หลักฐานการสมัคร ตามข้อ 6 ให้ส่งในวันสอบ (วันที่ 17 มิถุนายน 2562) ไม่ต้องส่งมายังมหาวิทยาลัย
ก่อนถึงวันสอบ 
  มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครและสถานที่สอบด้วยตนเอง จาก 
Website : http://admission.tsu.ac.th ผู้สมัครที่ไม่ช าระเงินค่าสมัครภายในเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก 
 

 6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ (น ามาส่งในวันสอบ) 
  6.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
  6.2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
  6.3 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร 1 ฉบับ 
  6.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
  6.5 เอกสารเกี่ยวกับการสอน ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ถ้ามี) ได้แก่  
   (1) ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ 
   (2) ส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก หรือ ส าเนาสัญญาจ้างระบุ
ต าแหน่งครูผู้สอน หรือ หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  6.6 ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (จ านวน 750 บาท) จ านวน 1 ฉบับ 
   ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี 
 

 7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน ระยะเวลา 
รับสมัครทาง website: http://admission.tsu.ac.th 8 – 15 มิถุนายน 2562 
ช าระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 8 – 15 มิถุนายน 2562 

ส่งหลักฐานวันสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 16 มิถุนายน 2562 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 17 มิถุนายน 2562 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 18 มิถุนายน 2562 
ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ จ านวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา 
/ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 

18 – 19 มิถุนายน 2562 

วันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 22 มิถุนายน 2562 
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 22 มิถุนายน 2562 
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 8. การรายงานตัว  
  ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562 มิฉะนั้น
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องรายงานตัวและเข้า
เป็นนิสิต ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็น
นิสิตตามวัน เวลา ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 9. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว  
  9.1 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร จ านวน 2 ฉบับ 
  9.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จ านวน 2 ฉบับ 
  9.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  9.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 

 10. การเปิดเรียน  
  มหาวิทยาลัยเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในวันเสาร์ที่  
22 มิถุนายน 2562 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  8  มิถุนายน 2562 
 
 

 
                             (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 เลขที่สมัครสอบ      -    -    
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)  .............................................................นามสกุล.......................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน               
 

ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หลักสูตร ............................  สาขาวิชา ........................................................... 
จาก .................................................. วันที่ส าเร็จการศึกษา ............................... ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม .................. 
สถานทีท่ี่สามารถติดต่อได้สะดวกทางไปรษณีย์ ........................................................................................................... 
................................................................................................ โทรศัพท์ ..................................................................... 
   มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
   ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากมหาวิทยาลัยตรวจพบว่ามีข้อความใดเป็นเท็จ
จะถือว่าการสมัครคร้ังนี้เป็นโมฆะพร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อพิจารณาจ านวน .............. ฉบับ ดังนี้ 
(ส าเนาเอกสารทุกฉบับโปรดรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  1  ฉบับ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร  1  ฉบับ 
  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  1  ฉบับ 
  เอกสารเกี่ยวกับการสอน ส าหรับ ผู้ที่ปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา (ถ้าม)ี  

   ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รบัแต่งตั้งให้ปฏิบตัิหน้าทีส่อน 1 ฉบับ หรือ 
   ส าเนาสมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก หรือ ส าเนาสัญญาจ้างระบุต าแหน่ง 

ครูผู้สอน หรือ หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  1  ฉบับ 
  ส าเนาหลักฐานการข าระเงนิค่าสมัคร (จ านวน 750 บาท) 1 ฉบับ 

หลักฐานอืน่ ๆ โปรดระบุ (ถ้ามี).................................................................................................................. 
 
            ลงชื่อ ............................................................................. ผู้สมัคร 
              วันที่............./................................./.............. 
 

หมายเหต ุ 1. การแก้ไขใบสมัคร ผู้สมัครต้องลงชื่อก ากับทุกครั้ง 
 2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครท่ีส่งหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนและได้ช าระเงิน  
ค่าสมัครแล้วเท่าน้ัน และมหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง 
website : http://admission.tsu.ac.th 

รูปถ่าย  
ขนาด 1 นิว้ 
ติดด้วยกาว/ 

ลวดเย็บ 

รหัสโครงการ ..….509..... 


