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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับนิสิตระดับปริญญาเอก ( ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมหิ ลัง/ ความเป็ นมา/ความจาเป็ น/ความสาคัญ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เป็ นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการผลิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่ เหมาะสมพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์ระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 รองรั บ การบริ หารจัด การหลัก สู ตรให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา ซึ่ งกระบวนการรับนิ สิตเป็ นกระบวนการที่สาคัญใน
การบริ หารจัดการหลักสู ตร เป็ นกระบวนการเริ่ มต้นของการผลิ ตบัณ ฑิ ต เพื่ อการสรรหาให้ได้มาซึ่ งผูเ้ รี ยนที่ มี
คุ ณ สมบัติ ที่ จะเข้ารั บการศึ กษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ กษาให้ มีคุ ณ ภาพเป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน และนับ เป็ น
กระบวนการสาคัญ กระบวนการแรกที่ จะต้องดาเนิ นการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็ นนิ สิต เพื่ อที่ มหาวิทยาลัยจะได้
นิ สิตที่ มีคุณภาพตรงตามความต้องการและมี คุณ สมบัติเฉพาะของแต่ ล่ะหลักสู ตร ที่ ได้ดาเนิ นการกาหนดไว้ใน
มคอ.2
วิทยาลัยนานาชาติมีการรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) ที่มีกระบวนการ
รับนิ สิตเข้าศึกษาแตกต่างจากระบบการรับนิ สิตของหลักสู ตรอื่น ๆ เนื่ องจากข้อกาหนดของหลักสู ตร การบริ หาร
จัดการหลักสู ตร และข้อจากัดการสื่ อสารทางด้านภาษา ซึ่ งการมีกระบวนรับนิสิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือการได้นิสิตที่
มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่หลักสู ตรได้กาหนดไว้ โดยมีระบบการคัดเลือกที่ จะต้องครอบคลุมถึง
คุณภาพของนิ สิตที่ จะได้รับเข้าศึ กษา เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ให้สามารถจบการศึ กษาตามแผนการ
เรี ยนที่หลักสู ตรได้กาหนดไว้ได้ หากกระบวนการคัดเลือกมีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะเป็ นปั จจัยส่ วนหนึ่ งที่จะส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตร และประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรจะได้รับการพัฒนาไปในแนวโน้มที่ดีข้ ึน
จากความสาคัญข้างต้น ผูเ้ ขียนเล็งเห็นว่า การจัดทา “คู่มือการปฏิบัตงิ านกระบวนการรับนิสิต
ระดั บปริ ญ ญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ)” ซึ่ งเป็ นกระบวนการส าคัญ ของการคัด เลื อกนิ สิ ตให้ไ ด้มาซึ่ งนิ สิ ตที่ มี
คุ ณ ภาพและตรงความต้องการของหลักสู ตร จะสามารถเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ งานและเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการรับนิสิตในหน่วยงาน โดยเป็ นพันธกิจหลักของหน่วยงานในด้านการจัดการศึกษา และสามารถ
เป็ นแนวทางปฏิ บ ัติ งานด้านการรั บนิ สิ ต ส าหรั บหน่ วยงานวิชาการอื่ น ๆ ที่ อาจจะมี การพัฒ นาหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยคู่มือจะมีการศึกษากฎเกณฑ์ เงื่อนไขในการรับนิ สิต
พร้อมทั้งแนวทางการปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปั ญหา / อุปสรรค เพื่อให้การปฏิบตั ิ งานมีความ
ถูกต้องและพัฒนาไปในทางที่ดีข้ ึน
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1.2วัตถุประสงค์
 เพื่ อเป็ น การทบทวนจั ด ท ากระบวนการรั บ นิ สิ ตระดั บ ปริ ญ ญ าเอก (ภาคภาษาอั ง กฤษ)
วิท ยาลัย นานาชาติ มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ ให้เหมาะสมกับ บริ บ ทการบริ ห ารจัด การหลักสู ต รระดับ ปริ ญ ญาเอก
(ภาคภาษาอังกฤษ) ของวิท ยาลัย นานาชาติ โดยการประยุก ต์จากกระบวนการรั บ นิ สิ ต ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่
ดาเนินการโดยส่ วนงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 เพื่ อ เป็ นแนวทางปฏิ บ ัติ เบื้ อ งต้น ส าหรั บ ผูป้ ฏิ บัติ งานด้านกระบวนการรั บ นิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาเอก
(ภาคภาษาอังกฤษ) ที่อาจจะมีการเพิ่มขึ้นของหลักสู ตร (ภาคภาษาอังกฤษ) ในอนาคตของวิทยาลัยนานาชาติ
1.3 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนรับนิสิตระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) ของวิทยาลัยนานาชาติ
สามารถถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการทางาน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
 เป็ นประโยชน์ต่อการทบทวนปัญหา/อุปสรรค เพื่อหาแนวทางปรับปรุ งกระบวนการรับนิสิตระดับ
ปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) ของวิทยาลัยนานาชาติ
1.4 ขอบเขต
ขอบเขตของคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกระบวนการรั บ นิ สิ ตระดับ ปริ ญญาเอก ( ภาคภาษาอัง กฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในคู่มือจะมีการศึกษากฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับนิสิตระดับ
ปริ ญ ญาเอก รวบรวมแนวทางปฏิ บัติ งานในกระบวนการรั บ นิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาเอก ( ภาคภาษาอังกฤษ)
วิท ยาลัย นานาชาติ มหาวิท ยาลัยทัก ษิ ณ โดยแนวทางการปฏิ บัติ งานที่ จะด าเนิ น รวบรวมเป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิการทางาน จะครอบคลุมการปฏิ บตั ิ งานกระบวนการรับนิ สิตระดับ ปริ ญญาเอก ( ภาคภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่
 การออกประกาศการรับสมัคร  การรับสมัครนิ สิตเข้าศึกษา  การพิจารณา คุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์  การประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ วันเวลา การสอบสัมภาษณ์  การประกาศรายชื่ อผูม้ ี
สิ ทธิ์ เข้ารับการศึกษาหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก กระบวนการรับนิสิต ระดับปริ ญญาเอก ( ภาคภาษาอังกฤษ) สังกัด
วิท ยาลัย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ตลอดจนการให้ ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หา / อุ ป สรรค ให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานมีความถูกต้องและพัฒนาไปในทางที่ดีข้ ึน
1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ / คาจากัดความ
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยทักษิณ
คู่มือปฏิบัตงิ าน หมายถึง เอกสารที่แต่ละหน่วยงาน หรื อ ผูป้ ฏิบตั ิในหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน ของหน่วยงานนั้นและใช้เป็ นคู่มือสาหรับศึกษาการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในหน่วยงาน
อีกทั้งยังสามารถนามาใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุ งแนวทางการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน
กระบวนการรั บนิสิต หมายถึ ง ขั้นตอนกระบวนการรับสมัครบุ คคลเพื่ อเข้ารับการคัดเลื อก สรรหา ให้
ได้มาซึ่ งนิสิตที่มีคุณสมับตั ิตรงตามความต้องการของหลักสู ตร เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสู ตรนั้น
นิสิตระดับปริญญาเอก หมายถึง บุคคลที่ศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
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ภาคภาษาอังกฤษ หมายถึง หลักสู ตรที่มีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ มีกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ น
นิ สิตชาวไทยและนิ สิ ตชาวต่ างชาติ และยังเป็ นหลักสู ตรที่ มีความร่ วมมื อในการจัดการศึ กษาร่ วมกับเครื อข่ ายใน
ต่างประเทศ
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ มี ก ารจัด การศึ ก ษาของหลัก สู ต ร
(ภาคภาษาอังกฤษ) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงร่ างดุษฎีนิพ นธ์ หมายถึ ง เป็ นแผนการทางานที่ นิ สิตเขี ยนขึ้ น เพื่ อให้เห็ นทิ ศทางหรื อแนวทางการ
ทางานทางวิชาการของตัวเอง เนื้อหาของโครงร่ าง จะให้เหตุผลและเนื้ อหาของการทาวิจยั ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ที่นิสิต
สนใจศึกษาค้นคว้า
คณะกรรมการสอบคัดเลือก หมายถึง คณะกรรมการผูพ้ ิจารณาเค้าโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์และสอบสัมภาษณ์
ผูส้ มัครเพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ ชาวต่ างชาติ หมายถึง อาจารย์ชาวต่างชาติ ที่มีหน้าที่ ควบคุมการดาเนิ นการ
จัดทาดุษฎีนิพนธ์ของนิ สิตระดับปริ ญญาเอก จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการจัดทา
ดุษฎีนิพนธ์ในเรื่ องนั้นและให้คาปรึ กษาแก่นิสิต เพื่อนาไปสู่ การแก้ปัญหาทางวิจยั ของนิสิต
อาจารย์ ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ ชาวไทย หมายถึง อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ มีหน้าที่ ควบคุมการ
ดาเนิ นการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริ ญญาเอก จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีความสามารถ และความเชี่ ยวชาญใน
การจัดทาดุษฎีนิพนธ์ในเรื่ องนั้นและให้คาปรึ กษาแก่นิสิต เพื่อนาไปสู่ การแก้ปัญหาทางวิจยั ของนิสิต
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารบั ณ ฑิ ตศึ ก ษานานาชาติ หมายถึ ง คณะกรรมการที่ ม หาวิทยาลัย แต่ งตั้ง ตาม
ข้อ บังคับ ว่า ด้วย การศึ ก ษาหลัก สู ต รนานาชาติ ร ะดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2555 หมวด1 การดาเนิ น การ ข้ อ 6 ให้
อธิ การบดีแต่งตั้ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ยกว่า “คณะอนุ กรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษานานาชาติ ” ประกอบด้วย
อธิ การบดี ป ระธานกรรมการ คณบดี บ ัณ ฑิ ต วิทยาลัยและผูม้ ี คุณ วุฒิ ป ระสบการณ์ ส อดคล้องกับ มาตรฐานระดับ
บัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ อีกจานวนสามถึงห้าคนเป็ นกรรมการ ให้อธิ การบดีแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ ง
เป็ นเลขานุ การ และอาจแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการได้อีก ซึ่ งคณะอนุ กรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษานานาชาติ มีอานาจ
หน้าที่ดงั นี้
 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิดา้ นการจัดการศึกษาหลักสู ตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ
 กากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของการศึกษาหลักสู ตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ
 กาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขและพิจารณาอนุมตั ิการพ้นสภาพนิสิต
 พิ จารณาลดหรื อยกเว้นค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษา รวมทั้งการให้ทุนหรื อการสนับ สนุ นการศึ กษาใน
ลักษณะอื่น สาหรับนิสิตหลักสู ตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
 รายงานผลการดาเนินงานให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและสภาวิชาการทราบอย่างน้อยปี ละสองครั้ง
 เสนอรายชื่ อนิ สิตผูม้ ี คุณ สมบัติตามข้อบังคับนี้ และตามที่ กาหนดในหลักสู ตรการศึ กษาเพื่ อ ขอรั บ
ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรต่อสภาวิชาการเพื่อเสนออนุมตั ิต่อสภามหาวิทยาลัย
 แต่ งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน หรื อบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง เพื่ อดาเนิ นการอัน อยู่ในอานาจและ
หน้าที่คณะอนุกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษานานาชาติ
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 ออกประกาศเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดาเนินการตามข้อบังคับนี้
 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่อธิ การบดีมอบหมาย
ผู้สมัคร หมายถึง ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามที่ สาขาวิชา/ หลักสู ตร กาหนดให้สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) ได้
ผู้ผ่านการคัดเลือก หมายถึง ผูส้ มัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) ของมหาวิทยาลัยได้
ผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา หมายถึง ผูส้ มัครที่ได้รับการประกาศรายชื่ อว่าผ่านการคัดเลือกให้เข้า ศึกษาได้ และได้
ดาเนิ นการยืนยันสิ ทธิ์ นั้นผ่านระบบของมหาวิทยาลัย โดยเป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สาขาวิชา/หลักสู ตร
ของมหาวิทยาลัยกาหนด
นิสิต หมายถึง นิสิตระดับปริ ญญาเอก ( ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทที่ 2
โครงสร้ าง ภารกิจหน่ วยงานและบทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่ ง
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.1 โครงสร้ างองค์ กร

2.2 ภาระหน้ าที่ของหน่ วยงาน
วิท ยาลัย นานาชาติ มี ภ ารกิ จหลักตามพัน ธกิ จ 3 ด้าน คื อ  ด้า นการจัด การการศึ กษา โดยวิท ยาลัย
นานาชาติ ได้จดั การเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มี หลักสู ตรภายใต้สังกัด จานวน 1 หลักสู ตร คือ หลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสู ตรภายใต้การบริ หารจัดการร่ วมกับ
คณะเครื อข่ายความร่ วมมือ จานวน 2 หลักสู ตร คือ (1) หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน (ภาค
ภาษาอังกฤษ) บริ หารจัดการร่ วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ (2) หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการธุ รกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ร่ วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิจ  ด้านการวิจยั และนวัตกรรม และ
 ด้านการบริ การวิชาการ รายละเอียดดังตาราง
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ตาราง การจัดการศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ และแนวการส่ งมอบ
หลักสู ตร วิจยั และ
ผู้เรียน
นวัตกรรม และการ
และ
บริการวิชาการ ผู้รับบริการ
การจั ด การศึ กษา
( ร ะ ดั บ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาค
ภาษาอังกฤษ)

นิสิต

แนวการส่ งมอบ

ผลสั มฤทธิ์ด้านคุณภาพ

 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เป็ นการจัด การเรี ยนการสอนแบบ By Research (1.1) การ
จัด ท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ บบเน้น การท าวิ จัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาที่
ยัง่ ยืนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติที่หลักสู ตรกาหนดทั้งสิ้ น
7 มิ ติ และสอดคล้องกับ เป้ าหมายด้านการพัฒ นาที่ ยงั่ ยื น 17
เป้ า หมาย (SDGs) และมุ่ งเน้น ให้ ผู เ้ รี ย นเป็ นนัก พัฒ นาด้า น
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนผลิต
และตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

ผลงานของนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญา
เอก หลักสู ตร ปร.ด.สาขาวิชการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)
(1) นส.ลัทธวรรณ นิยมธรรม
Offshore wind resource
Assessment of Thailand using
remote sensing technique.
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ASEAN journal of Scientific
and Technological Report.,
Vol. 24(1) January-April,2021

 หลักสู ต รปรั ชญาดุ ษฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิศ วกรรมพลังงาน
ดาเนินการ
เป็ นการจัด การเรี ยนการสอนแบบ By Research (1.1) การ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
จัดทาดุ ษฎี นิพนธ์แบบเน้นการทาวิจยั ด้านพลังงาน และการ
แล้วเสร็ จ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในระดับนานาชาติ
 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุ รกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดาเนิ นการ
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบบรรยาย การค้นคว้าอิสระ เจรจาความร่ วมมือร่ วมกับ MCU
(Myanmar Creative University)
และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยในประเทศพม่า โดย
การส่ งผูส้ นใจเข้ารับการศึกษาต่อ
ในระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษาหลักสู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขา
ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ โ ด ย ใ น
ก ร ะ บ ว น ก ารรั บ ส มั ค ร จ าก
ช่องทางปกติ มีผสู ้ นใจและสมัคร
เข้ารั บการศึ กษา และไม่มีผูผ้ ่าน
การคัดเลือก ทาให้ในปี การศึกษา
2563 จึ ง ไ ม่ มี นิ สิ ต เข้ า รั บ
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หลักสู ตร วิจยั และ
ผู้เรียน
นวัตกรรม และการ
และ
บริการวิชาการ ผู้รับบริการ

ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม

ผูใ้ ห้ทุน
วิจยั

แนวการส่ งมอบ

รายงานวิจยั การตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจยั ที่ไปใช้ประโยชน์

ผลสั มฤทธิ์ด้านคุณภาพ

การศึ กษา และป ระกอบ กั บ
ส ถ าน ก าร ณ์ โ ค วิ ด 1 9 แ ล ะ
สถานการณ์ ทางการเมื อ งใน
ประเทศพม่ า จึ ง ส่ ง ผลให้ ต ้ อ ง
ชะลอการรับนิสิจากประเทศพม่า
ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์
โอทอง ตาแหน่ ง รั กษาการแทน
ร อ ง ผู ้ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย
น า น า ช า ติ แ ล ะ ใ น ฐ า น ะ
คณ ะกรรมการผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลัก สู ตร ปร.ด.สาขาวิ ช าการ
พั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น ไ ด้ ผ่ าน ก าร
พิ จ ารณาข้ อ เสนอการวิ จั ย ทุ น
อั จ ฉริ ยภาพ นั ก วิ จั ย รุ่ น กลาง
ประจ าปี 2564 ชื่ อโครงการ
การเปลี่ ยนขยะชี วมวลเป็ นกรด
ไ ข มั น โ ซ่ ข น าด ก ล าง อ ย่ าง
ส ม บู รณ์ ด้ ว ยก ารต่ อ ส ายโซ่
ชี ว ภาพโดยจุ ลิ น ทรี ย์บู ร ณการ
ร่ วมกับกระบวนการแก๊ชฟิ เคชั่น
และการหมักแก๊สสังเคราะห์เพื่ อ
ส่ ง เสริ มเศรษฐกิ จ ฐานชี ว ภาพ
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุ น
จานวน 3,000,000 บาท

8

หลักสู ตร วิจยั และ
ผู้เรียน
นวัตกรรม และการ
และ
บริการวิชาการ ผู้รับบริการ
การบริ การวิชาการ

แนวการส่ งมอบ

ผลสั มฤทธิ์ด้านคุณภาพ

นักวิชาการ ความรู ้ ทักษะ และการให้บริ การตามความต้องการ การพัฒนา วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ ไ ด้ จั ด
/ชุมชน ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ
โครงการบริ การวิชาการแบบให้
เปล่ า เพื่ อ การส่ อ งมอบบริ การ
ให้แก่ชุมชนและสังคม ดังนี้
 โ ค ร ง ก า ร Manuscript
Writing Workshop 2020
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าสู่ สากล
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2.3 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ ง
บุคลากรระดับผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ตาแหน่ ง รักษาการแทนผูอ้ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ
บทบาทหน้ าที่
 กากับดูแลและสัง่ การการบริ หารงานวิทยาลัยนานาชาติ
 บริ หารและกากับดูแลทุกภารกิจของวิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง
ตาแหน่ ง รักษาการแทนรองผูอ้ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ
บทบาทหน้ าที่
 กากับดูแลงานด้านการส่ งเสริ มวิจยั และการตีพิมพ์
 กากับดูแลด้านการบริ หารเครื อข่ายระดับชาติ
 กากับดูแลด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตรภาภาษาอังกฤษ
 กากับดูแลด้านการบริ การวิชาการ
 กากับดูแลด้านงานประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสู ตร
และระดับหน่วยงาน
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บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวปวีณา จันทร์ ประดิษฐ์
ตาแหน่ ง หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยนานาชาติ อายุงาน 15 ปี
บทบาทหน้ าที่

งานบริ หารงานสานักงาน

งานบริ หารงาน / สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก

ยุทธศาสตร์และแผนปฎิบตั ิการ

งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน (EdPeX)

งานสนับสนุนและพัฒนางานวิจยั

งานบริ หารงบประมาณ

งานบริ หารงานบุคคล

งานบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน

งานการประชุม (คณะกรรมการประจาวิทยาลัย) และงานการประชุม
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวฝนทิพย์ แก้ วสุ วรรณ์
ตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่บริ หารงาน ฝ่ ายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ อายุงาน 2 ปี
บทบาทหน้ าที่

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

งาน บ ริ ก าร ด้ า น ก ารต่ างป ระ เท ศ วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ การ
ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตร (AUN QA)

งานบริ การวิชาการ

งานการประชุ มคณะอนุ กรรมการบัณ ฑิ ตศึ กษานานาชาติ และการ
ประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและพัสดุ

งานการจัดการความรู ้ (KM)

งานธุรการและสารบรรณ
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2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
นางสาวฝนทิพย์ แก้ วสุ วรรณ์
ตาแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่บริหารงาน ฝ่ ายสนับสนุนวิชาการ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ที่
1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(ภาคภาษาอังกฤษ)
 จัดทาแผน/โครงการต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานิสิต
 ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา
 ติดตามการดาเนินการงานดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต และอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
 ส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 บริ การส่ งเสริ มการศึกษา เช่น การให้ขอ้ มูลหลักสู ตรสาหรับผูส้ นใจสมัครเข้ารับการศึกษา
 งานรับนิสิต เช่น การจัดทาประกาศรับนิสิต, การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสมัคร, การ
ประสานงานการสอบสัมภาษณ์, การประกาศผลการสอบคัดเลือก เป็ นต้น
 การสนับสนุนการประสานงานด้านการพัฒนางานดุษฎีนิพนธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
และนิสิต
 ติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต และการประเมินผลการสอนของอาจารย์
 สนับสนุนงานการปรับปรุ งหลักสู ตรและพัฒนาหลักสู ตร
 การจัดทาการรับฟังเสี ยงของลูกค้า (VOC) จากกลุ่มผูร้ ับบริ การของวิทยาลัยนานานาชาติ
2 งานบริการด้ านการต่ างประเทศ วิเทศสั มพันธ์ และการประชาสั มพันธ์
 การบริ การประสานงานการจัดทา VISA สาหรับนิสิตชาวต่างชาติ
 การประสานงานติดต่อเพื่อข้อมูลทางการศึกษากับอาจารย์ชาวต่างชาติ
 การสนับสนุนการประสานงานการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนานิสิต
 ออกแบบ เขียน หรื อร่ าง งานเอกสารภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ
 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต
 การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารกิจรรม/โครงการ ของวิทยาลัยนานาชาติ
3 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตร (AUN QA)
 การสนับสนุนการจัดทารายงาน (SAR) การประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตร (AUN QA)
 การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลของหลักสู ตร
 การประสานงานการจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา
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ที่
4 งานบริการวิชาการ

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

 จัดทาแผน/โครงการบริ การวิชาการต่างๆ เพื่อให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การของวิทยาลัยนานาชาติ หรื อชุมชน
และสังคม
 ดาเนินการจัดทาโครงการบริ การวิชาการ เพื่อส่งมอบให้แก่ผรู ้ ับบริ การของวิทยาลัยนานาชาติ หรื อชุมชน
และสังคม
 ประเมินผลของการดาเนินการโครงการบริ การวิชาการ
 ทบทวน /ปั ญหาอุปสรรคในการจัดทาโครงการบริ การวิชาการ เพื่อปรับปรุ งแก้ไข

5

งานการประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษานานาชาติ และการประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
 การประสานงานนัดหมายคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษานานาชาติ และคณะกรรมการในการ
ประชุมอื่นๆ
 การประสานงานจัดหาที่พกั กรณี คณะอนุกรรมการชาวต่างชาติและผูท้ รงคุณวุฒิ
 การจัดทาหนังสื อเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารการประชุม และรายงานการประชุม

6

งานการเงินและพัสดุ
 การจัดทาเอกสารเบิกจ่าย และเบิกจ่ายในระบบบัญชี 3 มิติ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของวิทยาลัยนานาชาติ
 การจัดทาเอกสารจัดซื้ อจ้างในกรณี เบิกจ่าย วัสดุ,พัสดุ และครุ ภณ
ั ฑ์
 การจัดทารายงานวัสดุคงเหลือ , การขึ้นทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ และ การจัดซื้ อจัดจ้างประจาเดือน
 การจัดทาประกาศผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างประจาไตรมาสในระบบ EGP ของกรมบัญชีกลาง
 การรายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประไตรมาส
 การตรวจนับพัสดุประจาปี งบประมาณ
งานการจัดการความรู้ (KM)
 การจัดทาแผนการจัดการความรู ้
 การดาเนินการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู ้
 การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
 การปรับปรุ งการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
งานธุรการและสารบรรณ
 การรับ-ส่ งหนังสื อ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์
 การออกเลขหนังสื อในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 การจัดทาบันทึกข้อความที่ได้รับมอบหมายของวิทยาลัยนานาชาติ
 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
3.1 หลักเกณฑ์ การปฏิบัตงิ าน
หลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิ งานของกระบวนการรับนิ สิตระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) ของวิทยาลัย
นานาชาติ ซึ่ งจัดเป็ นการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ตอ้ งปฏิบตั ิตามกรอบระยะเวลาการรับนิ สิต
ในแต่ ล ะภาคเรี ยนของบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ซึ่ งผู ้ป ฏิ บั ติ ง านในกระบวนการรั บ นิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาเอก (ภาค
ภาษาอังกฤษ) จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน เช่น ข้อมูลหลักสู ตรการเรี ยนการสอน แผนการรับ
นิสิต ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ เป็ นต้น เพื่อการปฏิบตั ิงานการรับนิสิตบรรลุเป้าหมาย
3.1.1. กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้ อมูลที่เกีย่ วข้ อง
 ข้ อมูลหลักสู ตรการเรียนการสอน
โดยวิทยาลัยนานาชาติ มีพนั ธกิจด้านการจัดการศึกษาเป็ นพันธกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่ งวิทยาลัย
นานาชาติ ได้จดั การเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) จานวน 2 หลักสู ตร
มีหลักสู ตรภายใต้สังกัด จานวน 1 หลักสู ตร คื อ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (ภาค
ภาษาอังกฤษ) และหลักสู ตรภายใต้การบริ หารจัดการร่ วมกับคณะเครื อข่ายความ ร่ วมมือ จานวน 1 หลักสู ตร คื อ
หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมพลัง งาน (ภาคภาษาอัง กฤษ) บริ หารจัด การร่ วมกับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีรายละเอียดข้อมูลหลักสู ตรการเรี ยนการสอนดังนี้
 หลั ก สู ตรปรั ช ญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป็ นการจั ด การเรี ยนการสอนแบบ
By Research (1.1) การจัดทาดุษฎีนิพนธ์แบบเน้นการทาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่ส่งผลกระทบต่อ สังคม
ในมิ ติที่หลักสู ตรกาหนดทั้งสิ้ น 7 มิติ และสอดคล้องกับเป้ าหมายด้านการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน 17 เป้ าหมาย (SDGs)
และมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นนักพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งส่ งเสริ ม ให้ผเู ้ รี ยนผลิตและตีพิมพ์
ผลงานในระดับนานาชาติ
 ห ลั ก สู ตรป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรม พ ลั ง งาน เป็ นการจั ด การเรี ยนการส อนแบ บ
By Research (1.1) การจัด ท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ บบเน้น การท าวิ จัย ด้า นพลัง งาน และการตี พิ ม พ์เผยแพร่ ผ ลงาน
ในระดับนานาชาติ
 แผนการรับนิสิต
วิท ยาลัย นานาชาติ จะด าเนิ น การรั บ นิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) ตามจานวน
รับนิสิตที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของแต่ละหลักสู ตร ในแต่ละปี การศึกษาอย่างชัดเจน โดยตามแผนการรับนิสิตในแต่
ละปี การศึกษาของหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และ หลักสู ตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิศวกรรมพลังงาน ซึ่ งจัดการศึกษา แบบ 1.1. โดย 2 หลักสู ตรนี้มีแผนการรับนิสิต หลักสู ตรละ 5 คนในแต่ละ
ปี การศึกษา
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 ข้ อ บังคั บมหาวิท ยาลัยทั ก ษิณ ว่ าด้ วยการศึ กษาหลักสู ตรนานาชาติระดับบัณ ฑิ ตศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาหลักสู ตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 หมวด 3 นิสิต
ข้ อ 12 การรั บนิสิต ให้เป็ นไปตามที่คณะอนุกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษานานาชาติ กาหนดซึ่ ง
อาจจะใช้วิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรื อรับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยรับจากผูม้ ีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
ข้ อ 12.3 นิสิตหลักสู ตรปริ ญญาเอก รับจากผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่าที่
มีผลการเรี ยนดีมาก หรื อผูส้ าเร็ จปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรื อ สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะอนุกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษานานาชาติกาหนด
ข้ อ 13 การขึ้นทะเบียนนิสิต ให้เป็ นไปตามที่ คณะอนุ กรรมการบริ หารบัณฑิตศึ กษา นานาชาติ
กาหนด
ผูท้ ี่ คณะอนุ กรรมการบริ หารบัณฑิตศึ กษานานาชาติรับเข้าเป็ นนิ สิตแต่ไม่สามารถขึ้น ทะเบี ยน
เป็ นนิ สิ ต ตามวัน เวลาที่ ก าหนด เป็ นอัน หมดสิ ท ธิ ที่ จ ะขึ้ นทะเบี ย นเป็ นนิ สิ ต เว้น แต่ ไ ด้แ จ้ง เหตุ ข ัด ข้อ งให้
คณะอนุกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษานานาชาติทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในวันที่กาหนดให้ เป็ นวันรายงานตัว
ผู ไ้ ด้รั บ คัด เลื อ กเข้า เป็ นนิ สิ ต จะขึ้ นทะเบี ย นเป็ นนิ สิ ต ในหลัก สู ต ร/สาขาวิ ช า เกิ น กว่ า หนึ่ ง
หลักสู ตร/สาขาวิชาในปี การศึกษาเดียวกันไม่ได้
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3.2 วิธีการปฏิบัตงิ าน
วิธีการปฏิบตั ิงานของกระบวนการรับนิสิตระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) ของวิทยาลัยนานาชาติ
มีข้ นั ตอนดังนี้

1. ประกาศรับนิสิต
การประกาศการรับนิ สิต เจ้าหน้าที่ รับสมัครนิ สิตจะต้องดาเนิ นการร่ างและออกประกาศการรับนิ สิต 2
ฉบับ คือ ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
2. การเปิ ดระบบรับสมัคร ผ่ านระบบออนไลน์ ของวิทยาลัยนานาชาติ
เจ้าหน้าที่ การรับสมัครนิ สิต จะต้องดาเนิ นการเปิ ดระบบการรับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ของวิทยาลัย
นานาชาติ เพื่อให้ ผูส้ นใจสมัครเข้าทาการสมัครผ่านระบบภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในประกาศ
3. การพิจารณาคุณสมบัตผิ ้ สู มัคร
ที่ ประชุ มคณะอนุ กรรมการบริ หารบัณฑิ ตศึ กษานานาชาติ ให้ความเห็ นชอบมอบหมายให้ ผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ ,รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ ตัวแทนจากคณะอนุ กรรมการบัณฑิตศึ กษานานาชาติ
เพื่อดาเนินการพิจารณาคุณสมบัติผสู ้ มัครดังนี้
3.1 ตรวจสอบเอกสารและคุณวุฒิ
เจ้าหน้าที่ การรับสมัครนิ สิต จะดาเนิ นการประสานขอข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยที่ ผูส้ มัครสาเร็ จการศึ กษา
เพื่อขอตรวจสอบคุณวุฒิ ผูส้ มัครได้สาเร็ จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยนั้นเป็ นความจริ ง
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3.2. พิจารณาคุณสมบัติ
เจ้าหน้าที่การรับสมัครนิสิตจะต้องดาเนินการส่ งข้อมูลเอกสารให้แก่ โดย ผูอ้ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ ,
รองผูอ้ านวยการวิท ยาลัย นานาชาติ และ ตัวแทนจากคณะอนุ กรรมการบัณ ฑิ ตศึ ก ษานานาชาติ เพื่ อพิ จารณา
คุณสมบัติของผูส้ มัครว่าสามารถดาเนินการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้หรื อไม่
4. การพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติ จะดาเนิ นการพิจารณาคัดเลือกโดยการสอบ
สัมภาษณ์ผูส้ มัคร การดาเนิ นการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการศึ กษาในระดับปริ ญญาเอก จะต้องมีการดาเนิ นการ
ดังนี้
4.1 แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสั มภาษณ์
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะต้องประกอบด้วย
 ผูอ้ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ
 รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ
 ตัวแทนคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษานานาชาติจานวน 2 ท่าน
 อาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชา (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) ที่ผสู ้ มัครได้ดาเนิ นการเสนอ
เค้าโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์
4.2 การดาเนินการสอบสั มภาษณ์
4.2.1 ประสานนัด วัน เวลา ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และ ผูส้ มัคร
4.2.2 ดาเนินการส่ งเอกสารข้อมูลผูส้ มัครให้แก่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
4.3 การสอบสั มภาษณ์
คณะกรรรมการสอบสัมภาษณ์จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์และเมื่อดาเนินการสอบสัมภาษณ์ เป็ น
ที่แล้วเสร็ จ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะต้องพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ ซึ่ งผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบให้ผา่ นการสอบสัมภาษณ์ จาก 3 ใน 5 ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
5. การประกาศผลการสอบสั มภาษณ์
เมื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้ความเห็นชอบรายชื่ อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่การ
รับสมัครนิสิต จะต้องดาเนินการจัดทาประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อประกาศผลรายชื่ อผูผ้ า่ นการสอบสัมภาษณ์
เพื่ อ เข้ า รั บ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอัง กฤษ) อย่ า งเป็ นทางการ โดยผ่ า นทางช่ อ งทาง
www.ic.tsu.ac.th แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ให้ผสู ้ มัครโดยตรงผ่านทาง E-mail ของสานักงานวิทยาลัยนานาชาติ
6. การชาระค่ ายืนยันสิ ทธิ์
มหาวิทยาลัยจะดาเนิ นการกาหนดให้ผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ ชาระค่ ายืนยันสิ ทธิ์ การเข้า เป็ น
นิ สิ ต ของมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ถ้าหากผูผ้ ่านสอบสัมภาษณ์ ไม่ ดาเนิ นการชาระค่ ายืนยันสิ ทธิ์ ภายใน วัน เวลา ที่
กาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิ ทธิ์ ในการเข้าเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
7. การนาส่ งข้ อมูลผู้เข้ ารับการศึกษา ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ จะต้องด าเนิ นการรวบรวมข้อมู ล ผูผ้ ่านการคัด เลื อกในแต่ ล ะรอบของการ
เปิ ดรับนิสิตและนาส่ งไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อไปเป็ นข้อมูลบันทึกในระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย
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3.3 เงื่อนไข/ข้ อสั งเกต/ข้ อควรระวัง/สิ่ งที่ควรคานึงถึงในการปฏิบัตงิ าน
1. การออกประกาศการรับสมัครนิสิต
เนื่ องจากวิ ท ยาลัย นานานาชาติ มี ก ารรั บ สมั ค รนิ สิ ตเพื่ อ เข้ า รั บ การศึ ก ษาใน ระดั บ ปริ ญญาเอก
(ภาคภาษาอังกฤษ) การออกประกาศการรับสมัครนิ สิตจึงมีการออกประกาศทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทา
ให้ ต ้อ งมี ข ้อ ควรระวังในการใช้ภ าษาอังกฤษที่ จะออกประกาศให้ มีค วามถู ก ต้อง แม่ น ย า ตามไวยากรณ์ ข อง
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นการสื่ อสารที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผูส้ นใจสมัครเข้ารับการศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติ
2. การตรวจสอบคุณวุฒิ
ข้อ ระวัง การตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู ้ส มัค ร ในกรณี ส าหรั บ ผู ้ส มัค รที่ จ บการศึ ก ษามาจาก
มหาวิทยาลัย / สถาบันในต่างประเทศ เนื่ องจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศบางมหาวิทยาลัยไม่เปิ ดเผยข้อมูล ถ้า
ไม่ได้รับการยินยอมจากผูส้ าเร็ จการศึ กษา ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลในแต่ละมหาวิทยาลัยก่อนทาการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาของผูส้ มัคร
3. การชาระเงินค่ าสมัครและค่ ายืนยันสิ ทธิ์
กรณี ของผูส้ มัครชาวต่างชาติ จะต้องดาเนิ นการตรวจสอบการชาระเงินค่าสมัครอย่างรอบคอบ เนื่ องจากเป็ น
การชาระเงิ นผ่านระบบต่ างประเทศ อาจะเกิ ดข้อขัดข้อง หรื อข้อผิ ดพลาดได้ ซึ่ งจะส่ งผลต่ อความล่าช้าในการ
ดาเนินการขั้นต่อไปได้
4. การดาเนินการสอบสั มภาษณ์
เนื่ องจากคณะกรรมการที่ ดาเนิ นการสอบสัมภาษณ์มีท้ งั ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีขอ้ ควรระวังในการนัด
เวลาการสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากโซนเวลาของแต่ล่ะประเทศมีความแตกต่างจากประเทศไทย ในบางประเทศอาจจะ
มีความแตกต่างถึง 12 ชัว่ โมง อาจจะส่ งผลกระทบในการดาเนินการนัดหมายการสอบสัมภาษณ์ได้
5. การให้ ข้อมูลและการสื่ อสารต่ อผู้สมัคร
กรณี ผสู ้ มัครชาวต่างชาติ การให้ขอ้ มูลหลักสู ตรการเรี ยนการสอน และการสมัคร ควรกระทาและสื่ อสารใน
ภาษาอังกฤษอย่างถู กต้องต่ อผูส้ มัคร เพื่ อป้ อ งกันการผิ ด พลาดจากการสื่ อสารที่ จะส่ งผลต่ อการด าเนิ น การใน
ปฏิบตั ิงานขั้นตอนต่อไป
6.การนาส่ งข้ อมูลผู้เข้ ารับการศึกษา ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่การรับสมัครนิสิตจะต้องนาส่ งข้อมูลส่ วนตัวและรายละเอียดแผนการศึกษาของผูเ้ ข้ารับการศึกษาไป
ยังบัณฑิ ตวิทยาลัย เพื่ อเข้าสู่ กระบวนการลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ารับการศึ กษา ดังนั้นต้องมี การตรวจสอบข้อมูล ก่อน
นาส่ งอย่างถูกต้อง แม่นยา ครบถ้วน
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3.4 แนวคิด/งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง / เอกสารอ้ างอิงที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานคู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนการรับนิสิตระดับปริ ญญาเอก
( ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผูป้ ฏิ บตั ิ การเขี ยนคู่มือการปฏิ บตั ิ งานได้มีการศึ กษา
การพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึ กษา และศึ กษาแนวปฏิ บตั ิ ดา้ นการพัฒนางานที่ เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตร โดยมี
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลงานวิชาการ
รั ชนี ใจรั กษ์ ,แนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษาที่มีประสิ ทธิผลใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ ช ร บู ร ณ์ Guidelines for Effective Process Development of Graduate Education Work in Phetchabun
Rajabhat University ,การประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ เพชรบู รณ์ ครั้ งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
แนวทางการพัฒนางานด้ านวิชาการและงานด้ านมาตรฐานการศึกษางานบัณฑิตศึกษา ควรพัฒนาโดย
 การวางแผนการจัด การศึ กษาระดับบัณ ฑิ ตศึ กษาร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการบริ หารหลักสู ต ร และ
งานบัณ ฑิ ต ศึ กษาทั้งในเรื่ องของการรั บสมัคร การวางแผนอาจารย์ที่ปรึ กษาตามสัดส่ วนของนักศึ กษา
รวมถึงการ ติดตามกระบวนการทาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรประจาสาขาวิชาต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ชดั เจนและเป็ นไปตามข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย
 การเปิ ดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรคานึงถึงความพร้อมของสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อให้
เกิดคุณภาพและเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสู ตรกาหนด
 งานบัณฑิ ตศึ กษาควรจัดทาคู่มือการศึ กษาการเขี ยนและพิ มพ์วิทยานิ พนธ์ให้กบั นักศึ กษาทั้งใน รู ปแบบ
เอกสาร หรื อรู ปแบบอิเล็กทรอนิคส์
แนวทางการพัฒนางานด้ านธุรการงานบัณฑิตศึกษา ควรพัฒนาโดย
 ปั จจุบนั งานบัณฑิตศึกษามีจานวนบุคลากรน้อยกว่าภาระงานที่ปฏิบตั ิจริ ง จึงควรเพิ่มจานวน บุคลากร แต่
ถ้าหากไม่สามารถเพิ่มจานวนบุคลากรได้ก็ควรกาหนดงานและระบุคนรับผิดชอบที่ ชดั เจนในแต่ละงาน
หรื อ ผลักดันงานบางส่ วนให้ไปอยูใ่ นความดูแลของคณะที่จดั การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
 แบบฟอร์ มคาร้องที่ใช้ประกอบการให้บริ การควรจัดทาให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิจริ งและไม่ควร มีการ
ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มบ่อยครั้ง
 ควรจัดทาคู่ มือการศึ กษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ กษา ที่ มีขอ้ มู ลครบถ้วนให้กับนักศึ กษาไว้เป็ นแนวทางตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
 บุคลากรควรมีจิตสานึกในการให้บริ การ และมีความรู ้ความเข้าใจโดยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาด้ านโครงสร้ างและระบบการบริหารงานตามโครงสร้ างงานบัณฑิตศึกษา ควรพัฒนาโดย
 ควรกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ชดั เจน เพื่อการบริ หารจัดการเปิ ด หลักสู ตรได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยฝ่ ายบริ หารและคณะที่ จดั การศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษาต้องมี การวางแผนและ
กาหนดนโยบายร่ วมกัน
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 ผู ้บ ริ หารงานระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญในงานวิ ช าการระดั บ
บัณฑิตศึกษา และมุ่งพัฒนาวิชาการที่จะเกิดประโยชน์กบั มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
 ควรมีการศึ กษาวิจยั สถาบัน เพื่อติ ดตามผลสัมฤทธิ์ สาหรับนักศึ กษาที่ สาเร็ จการศึ กษาไปแล้วตาม ความ
ต้องการของท้องถิ่น
 ควรจัด การให้มี ค วามพร้ อมในด้านสถานที่ เพื่ อให้นักศึ กษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ กษาได้สื บ ค้น ข้อมู ล ทั้งที่
สาขาวิชา และที่งานบัณฑิตศึกษา
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีส่วนร่ วมในชุมชน หรื อ
การเข้าร่ วมกิจกรรมของจังหวัด
 บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีประสบการณ์ หรื อสาเร็ จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวอย่ างแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
สานั ก งานประเมิน และประกัน คุ ณ ภาพ มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น , ตัวอย่ างแนวปฏิบัติที่ ดีในการพั ฒ นา
หลักสู ตร (ด้ านกระบวนการรับนักศึกษา), ปี การศึกษา 2559 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. มีการกาหนดเป้ าหมายจานวนรับนักศึกษาคานึ งถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อม
ของอาจารย์ประจาที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็ นไปตามเกณฑ์)
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสู ตรที่เปิ ดสอน และ
สอดคล้องกับระดับหลักสู ตร ประเภทหลักสู ตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสู ตร ผลลัพธ์ การ
เรี ยนรู ้ที่กาหนดในหลักสู ตร เช่น GPA ความรู ้พ้ืนฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่ องมือหรื อข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่ งใส เปิ ดเผย และเป็ นธรรมกับนักศึกษาที่เข้าสมัครเรี ยน
4. นักศึกษาที่ เข้าเรี ยนในหลักสู ตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรี ยนจนสาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสู ตรกาหนด มีคุณสมบัติข้ นั ต้นทั้งความรู ้พ้ืนฐานหรื อประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนในหลักสู ตร
ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีความพร้อมด้านสุ ขภาพกายและจิต มีเวลาเรี ยนเพียงพอ
5. ในกรณี ที่นกั ศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับและมีการรับเข้าศึกษาแบบมี
เงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรี ยมความพร้อมทางการเรี ยนหรื อได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่าน
เกณฑ์ข้ นั ต่าเพื่อให้สามารถเรี ยนในหลักสู ตรได้จนสาเร็ จการศึกษา
6. การกาหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผูส้ มัครในหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ
การเข้าศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและคุณสมบัติ
พื้นฐานที่นาไปสู่ การพัฒนาศักยภาพการวิจยั
7. กระบวนการคัดเลื อกระดับบัณฑิ ตศึ กษามี ความเข้มงวดเพื่ อให้ได้นักศึ กที่ มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่ วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผูส้ มัคร)

บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
4.1 กลยุทธ์ ในการปฏิบัตงิ าน
ในการด าเนิ น การปฏิ บัติ ง านกระบวนการรั บ นิ สิ ตระดับ ปริ ญ ญาเอก ( ภาคภาษาอังกฤษ) ผูเ้ ขี ย นได้
ด าเนิ น การปฏิ บัติ งานโดยยึ ด หลัก กลยุท ธ์ ในการปฏิ บัติ งานตามแนวทางแผนกลยุท ธ์ ข องวิท ยาลัย นานาชาติ
ประจาปี งบประมาณ 2564-2568 ซึ่ งกลยุทธ์ที่นามาปรับใช้ในกระบวนการรับนิ สิตมีท้ งั หมด 3 กลยุทธ์ โดยทั้ง 3
กลยุทธ์ จัดอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ของวิทยาลัยนานาชาติ คือ พัฒนาหลักสู ตรให้ คุณค่ าในระดับสากล มีรายละเอียด
ในแต่ละกลยุทธ์ดงั นี้
กลยุทธ์ ที่ 1.1 พัฒนาการบริ การหลักสู ตรการพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้เกิดความร่ วมมือเชิงบูรณาการ ระหว่างคณะ/
หน่วยงาน
กลยุทธ์ ที่ 1.2 ส่ งเสริ มความร่ วมมือกับผูเ้ ชียวชาญระดับนานาชาติ เพื่อส่ งเสริ มความเข้มแข็งในการ
จัดการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1.3 ส่ งเสริ มและพัฒนานิสิตเพื่อการสร้างนวัตกรรมทางสังคมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
นอกจากนั้นผูเ้ ขียนได้ออกแบบ แผนการประชาสั มพันธ์ และรับนิสิตของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อใช้เป็ นกล
ยุทธ์ในการปฏิบตั ิงาน รายละเอียดดังราตาราง
แผนการประชาสั มพันธ์ และรับนิสิตของวิทยาลัยนานาชาติ
ขั้นตอน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย

.จัดประชุมหารื อบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
 ชาวไทย
 ชาวต่างชาติ
 ผูส้ าเร็ จปริ ญญาโทชาวไทย
 ผูส้ าเร็ จปริ ญญาโทชาวต่างชาติ

ตุลาคม 2563

หน.สนง
ฝนทิพย์
แก้วสุวรรณ์

2. วางแผนการประชาสัมพันธ์

จัดประชุมหารื อบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อวาง
แผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ าหมายที่วางไว้

ตุลาคม 2563

หน.สนง
ฝนทิพย์
แก้วสุวรรณ์

3.ออกแบบรูปแบบการประชาสั มพันธ์

ดาเนิ นการออกแบบการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
 Banner ข้อมูลหลักสูตร ที่ส้ นั กระชับ
เข้าใจได้ง่าย
 การปรับปรุ งข้อมูลหลักสูตรบน
เว็บไซต์
 การสื่ อสารข้อมูลข่าวสารผลงานของ
นิ สิตที่กาลังศึกษา

พฤศจิกายน 2563

ฝนทิพย์
แก้วสุวรรณ์



การสื่ อสารความรู ้ในแต่ล่ะหลักสู ตร

21

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน – ธันวาคม2563

ฝนทิพย์
แก้วสุวรรณ์

ธันวาคม 2563

ฝนทิพย์
แก้วสุวรรณ์
ฝนทิพย์
แก้วสุวรรณ์

ผ่านทาง Social Media
4. กาหนดช่ องทางการประชาสัมพันธ์

5. ติดตามการประชาสัมพันธ์
6..การรับนิสิต

7. ทบทวนผลการดาเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์ และรับนิสิต

8.วิเคราะห์ ผลของการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์

กาหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ และ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
 Social Media
 Website
 E-mail
จัดประชุมหารื อบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์
1. ประกาศการรับนิสิต
2. การเปิ ดระบบสมัครออนไลน์
3. การตรวจสอบคุณวุฒิ
4. การพิจารณาคัดเลือก
5.การประกาศผลสอบสัมภาษณ์
6. การชาระค่ายืนยันสิ ทธิ์
7. การนาส่งข้อมูลผูเ้ ข้ารับการศึกษาไปยังบัณฑิต
วิทยาลัย
1.จัดประชุมบุคลลากรเพื่อทบทวนผลการ
ดาเนินงานการประชาสัมพันธ์และรับนิสิต
2. . แจ้งที่ประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษา
นานาชาติ เพื่อขอข้อเสนอแนะ
1. วิเคราะห์หาแนวทางเพื่อปรับปรุ งแผนการ
ประชาสัมพันธ์

ภาคเรี ยนที่ 1/2564
มกราคม -มีนาคม 2564

ภาคเรี ยนที่ 2/2564
กันยายน –ตุลาคม2564

พฤศจิกายน 2564

ฝนทิพย์
แก้วสุวรรณ์

พฤศจิกายน 2564

ธันวาคม 2564

ฝนทิพย์
แก้วสุวรรณ์
ฝนทิพย์
แก้วสุวรรณ์
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4.2. ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานกระบวนการรั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ( ภาคภาษาอังกฤษ) วิท ยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยวิทยาลัยนานาชาติ จัดเป็ นส่ วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีการดาเนินการจัดการเรี ยนการ
สอนในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ กษา ซึ่ งจะต้อ งมี ก ารด าเนิ น งานในส่ วนของกระบวนการรั บ นิ สิ ต ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ กษา
เนื่ องจากการบริ หารจัดการหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) ที่ มีความแตกต่างจากส่ วนงานวิชาการ
อื่นๆ ทาให้ผเู ้ ขียนคู่มือปฏิบตั ิงานเล็งเห็นถึงความสาคัญการทบทวนการจัดทากระบวนการรับนิ สิตระดับปริ ญญา
เอก (ภาคภาษาอัง กฤษ) เพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ บริ บทในการบริ หารจัด การหลัก สู ต ร โดยการประยุ ก ต์ จ าก
กระบวนการรับนิ สิตระดับบัณฑิ ตศึ กษา โดยส่ วนงานวิชาการ ทาให้เกิ ดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานกระบวนการรั บ
นิสิตระดับปริ ญญาเอก ( ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังต่อไปนี้
กระบวนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยส่ วนงานวิชาการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการรับนิสิตระดับปริญญาเอก ( ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. ขั้นตอนการออกประกาศรับนิสิต
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2. การเปิ ดระบบรับสมัคร ผ่ านระบบออนไลน์ ของวิทยาลัยนานาชาติ
ในการเปิ ดระบบรั บ สมัค ร ผ่ านระบบออนไลน์ ข องวิ ท ยาลัย นานาชาติ จะแนบเอกสารไว้ใ นระบบ
ออนไลน์ ดังนี้
 ประกาศการรับสมัครนิสิตฉบับภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
 แบบฟอร์ม (Application Form )
 แบบฟอร์มการนาเสนอโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ (Thesis Outline)
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3.การพิจารณาคุณสมบัตผิ ้ สู มัคร
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4.การพิจารณาคัดเลือก

5.ประกาศผลการสอบสั มภาษณ์
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6. การชาระค่ ายืนยันสิ ทธิ์

7. การนาส่ งข้ อมูลบัณฑิตผู้เข้ ารับการศึกษา ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
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4.3 การติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน
วิ ท ยาลัย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลัย ทั ก ษิ ณ มี พ ัน ธกิ จ หลัก ในการจัด การศึ ก ษา ระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(ภาคภาษาอังกฤษ) โดยจะมีการติดตามและประเมินผลในการปฏิบตั ิงานการรับนิสิตดังนี้

1. กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ ละกระบวนการของการรับนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติจะดาเนินการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและมอบหมายงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
รับนิสิต เพื่อง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
2. ดาเนินการรับนิสิต
ผูป้ ฏิบตั ิงานการรับนิสิตดาเนินการรับนิสิตตามกระบวนการรับนิ สิตระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. ติดตามความก้ าวหน้ าการรับนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ จะดาเนิ นการติ ดตามความหน้าในการรับนิ สิต โดยกาหนดให้ผูร้ ับผิดชอบในการรับ
นิสิตรายงานปัญหา/อุปสรรค ในแต่ละรอบการรับนิสิตต่อหัวหน้าสานักงานวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อรับทราบปัญหา/
อุ ป สรรค และหาแนวทางแก้ไ ขอย่า งทัน ถ่ วงที เพื่ อลดความผิ ด พลาดที่ อาจจะส่ งผลต่ อผู ส้ นใจสมัค รเข้ารั บ
การศึกษา
4. การประเมินผล
วิ ท ยาลัย นานาชาติ จ ะมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านกระบวนการรั บ นิ สิ ตระดั บ ปริ ญญาเอก
(ภาคภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบการรายงานจานวนผูส้ มัครที่ สามารถเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ได้อย่าง
ครบถ้วนสมบู รณ์ ทั้งนี้ ยงั เป็ นการสารวจผลของจานวนนิ สิตที่ จะเข้ารับการศึ กษาในแต่ ล่ะปี การศึ กษา สามารถ
เป็ นไปตามแผนการรับนิสิตของหลักสู ตรได้หรื อไม่
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แผน-ผล การรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) ปี การศึกษา 2562 -2564
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี การศึกษา
หลักสู ตร
แผนการรับนิสิต
ผลการรับนิสิต
2562

2563

2564

ปร.ด.การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(ภาคภาษาอังกฤษ)
ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน
(ภาคภาษอังกฤษ)
ปร.ด.การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(ภาคภาษาอังกฤษ)
ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน
(ภาคภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(ภาคภาษาอังกฤษ)
ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน
(ภาคภาษาอังกฤษ)

5

3

5

0

5

0

-งดรับนิสิต -

-งดรับนิสิต-

5

2

5

0

5. ทบทวนปัญหา/อุปสรรค /หาแนวทางแก้ ไข
ในการรับนิ สิตในแต่ ละรอบวิทยาลัยนานาชาติ จะต้องดาเนิ นการทบทวนปั ญหา/อุปสรรค ที่ เกิ ดขึ้ นใน
กระบวนการรับนิ สิตระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) เพื่อหาแนวทางแก้ไขรองรับการดาเนิ นการรับนิ สิตใน
ครั้งต่อไป โดยการนาประเด็นปัญหา/อุปสรรคเข้าหารื อร่ วมกันในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติและแจ้งต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษานานาชาติ (IGP Committees) นอกจากนั้นในกระบวนการประกันคุณภาพใน
การจัด การศึ กษา โดยใช้เครื่ องมื อประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาระดับ หลักสู ต ร (AUN-QA) และระดับ หน่ วยงาน
(EdPEx) ที่ มีการสารวจและรับฟั งเสี ยงจากนิ สิต ผูส้ มัครเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนการรับ
นิสิตของวิทยาลัยนานาชาติให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลที่ดีข้ ึน
4.4 จรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบัตงิ าน
ในการปฏิ บตั ิ งานนอกจากผูป้ ฏิ บตั ิงานจะมุ่งมัน่ ในการใช้ศกั ยภาพและทักษะของตนเอง เพื่อให้มีผลการ
ด าเนิ น งานที่ ส ามารถบรรลุ เป้ า หมาย และพัน ธกิ จ ที่ ห น่ ว ยงานได้ก าหนดไว้แ ล้ว นั้น ระเบี ย บข้อ บังคับ ของ
มหาวิทยาลัยมีความสาคัญเป็ นอย่างมากที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะต้องยึดถือหลักจรรยาบรรณ จริ ยธรรม คุณธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยอาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย เรื่ อง จรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2557 หมวดที่ 1 ส่ วนที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชี พ (ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ทักษิณ,2557) คือ
ข้ อ 8 ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมัน่ และยืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง ความชอบธรรมและหลักวิชาการ
โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิ พลใดๆ

31

ข้ อ 10 ผูป้ ฏิ บัติงานในหมาวิทยาลัยพึ งเป็ นผูม้ ี ศีลธรรมอันดี และประพฤติ ตนให้เหมาะสมกับการเป็ น
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 11 ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชี พในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความซื่ อสัตย์ และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณี ที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พึงปฏิบตั ิตามวิชาชีพนั้นด้วย
การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่ งคณะกรรมการวิชาชีพนั้นได้สงั่ ลงโทษในขั้นความผิดร้ายแรง เป็ น
การกระทาผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และถือเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้ อ 12 ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในมหาวิทยาลัยพึ งมี ทศั นคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการ และพัฒนาตนเองให้มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รวมทั้ง เพิ่ ม ความรู ้ ความสามารถ และทัก ษะในการท างานเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้า ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น

บทที่ 5
ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
5.1 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไขในกระบวนการรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติ มีพนั ธกิจในการจัดการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา (ภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานที่ ด าเนิ น การรั บ นิ สิ ต ที่ ส นใจเข้าศึ กษาต่ อ ในหลักสู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ กษา (ภาคภาษาอังกฤษ) ของ
มหาวิทยาลัย ทักษิ ณ โดยจากการปฏิ บัติ ห น้าที่ ในกระบวนการรั บนิ สิ ตระดับ ปริ ญ ญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ)
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้รวบรวมและสรุ ปปั ญหา / อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อปรับปรุ งกระบวนการ
ทางานในภาพรวม โดยได้สรุ ปทุกประเด็นจากปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริ ง
ปัญหา / อุปสรรค
ระบบการรับสมัคร
1. ระบบการรับสมัครออนไลน์ของ 1.
มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ซึ่ งยัง เป็ น
ระบบการรั บ สมัค รออนไลน์ ที่
เป็ น ระ บ บ ภ าษ าไท ย ท าให้
ผู ้ ส นใจเข้ า รั บ การสมั ค รจาก
ต่างชาติ ไม่สามารถเข้าถึงได้

การจ่ ายค่ าสมัคร
2. เนื่ องจากการสมัคร Manual ผ่าน 2.
ทางวิ ท ยาลั ย นานาชาติ จ ะไม่
ส า ม า ร ถ อ อ ก เล ข อ้ า ง อิ ง
( Pay in slip ) ได้ ท าให้ ผู ส้ นใจ
เข้ า รั บ การสมั ค รชาวต่ า งชาติ
จาเป็ นต้องโอนเงิ นค่าสมัครผ่าน
ระบบ Banking ยากต่อการยืนยัน
ตัวตน
การจ่ ายค่ ายืนยันสิ ทธิ์
3. เนื่ องจากการสมัคร Manual ผ่าน 3.
ท างวิ ท ยาลั ย น าน าช าติ ข อ ง

แนวทางแก้ ไข

ข้ อเสนอแนะ

มี ก าร แ ก้ ไ ข โ ด ย ก าร อ อ ก
ป ร ะ ก า ศ รั บ ส มั ค ร ฉ บั บ
ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
เปิ ดรั บ สมัค ร 2 ช่ อ งทาง คื อ
ก าร รั บ ส มั ค ร ผ่ าน ร ะ บ บ
ออนไลน์ ข องภารกิ จรั บ นิ สิ ต
และ การรั บ สมั ค รผ่ า นทาง
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ โดยใช้
วิ ธี การ Manual ผ่ า นทาง Email ของวิทยาลัยนานาชาติ

1. ระบบการรับสมัครออนไลน์
ควรได้รั บ การพัฒ นาระบบให้ มี
ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
เพื่อรองรับนิสิตชาวต่างชาติ

ด าเนิ น การแก้ไ ขด้วยการเช็ ค
ร ะ บ บ ก า ร เ ดิ น บั ญ ชี
( Statement ) กับ ทางฝ่ ายการ
ค ลั งแ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ
ดาเนิ นการเบิ กเล่มใบเสร็ จเพื่อ
ดาเนิ นการออกใบเสร็ จรับเงิ น
แบบ Manual ให้กบั ผูส้ มัคร

2. ระบบการช าระเงิ นควรได้รับ
การพัฒ นาให้ มี ก ารท าธุ ร กรรม
ผ่านต่างประเทศได้ เพื่ อลดความ
เสี่ ย งในการท างานด้า นธุ ร กรรม
การเงินของผูป้ ฏิบตั ิงานรับนิสิต

ด าเนิ น การแ ก้ ไ ข โด ยการ 3. ระบบการช าระเงิ น ควรได้รั บ
ด าเนิ น การขอบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การพัฒ นาให้ มี ก ารท าธุ ร กรรม
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ปัญหา / อุปสรรค
ผู ้ ส มั ค ร ช าว ต่ างช าติ ไ ม่ ไ ด้
ดาเนิ นการกรอกข้อมูลการสมัคร
ผ่านระบบออนไลน์ข องภารกิ จ
รั บ นิ สิ ต ตั้ งแต่ ต้ น ท าให้ ก าร
ด าเนิ นการจ่ า ยค่ า ยื น ยัน สิ ทธิ์
ล่ า ช้า ส าหรั บ ผู ้ที่ ผ่ า นการสอบ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

การสอบสั มภาษณ์
4. เนื่ องจากคณะกรรมการสอบ 4.
สัมภาษณ์ ของวิทยาลัยนานาชาติ
มี ก า ร ใ ช้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
หลากหลายท่าน สื บเนื่ องมาจาก
วิ ท ย าลั ย น าน าช าติ มี ค ว า ม
ต้ อ งการคณ ะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ ที่มีค วามเชี่ ยวชาญใน
หัวข้อเค้าโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ที่ผู ้
เข้าสมัครได้ดาเนิ นการเสนอเพื่อ
รั บ การสอบคัด เลื อ ก จึ งท าให้ มี
ความล่ า ช้ า ในการจัด การสอบ
สัมภาษณ์
การพัฒนาเค้ าโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์
5. ผู ้ ผ่ า น ก า ร คั ด เลื อ ก จ ะ ต้ อ ง 5.
ด าเนิ น การพัฒ นาเค้า โครงร่ า ง
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เพื่ อเสนอขออนุ มตั ิ
ต่ อ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษานานาชาติ ซึ่ งอาจจะ
ท าให้ ส่ ง ผลต่ อ การลงทะเบี ย น
เพื่อเข้ารับการศึกษาล่าช้า

แนวทางแก้ ไข
ข้ อเสนอแนะ
ผ่ าน ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ข อ ง ผ่านต่างประเทศได้ เพื่ อลดความ
ภารกิ จรั บนิ สิ ต ย้อนหลัง เพื่ อ เสี่ ย งในการท างานด้านธุ ร กรรม
ออกเลขอ้างอิ ง ( Pay in slip ) การเงินของผูป้ ฏิบตั ิงานรับนิสิต
ในการดาเนิ นการจ่ายค่ายืนยัน
สิ ทธิ์

ดาเนิ นการแก้ไขโดยการจัดหา
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
คู่ ข น าน ตั้ งแ ต่ ผู ้ ส มั ค ร ไ ด้
ด าเนิ น การจ่ า ยค่ า สมัค รและ
ด าเนิ นการส่ งข้ อ มู ล เป็ น ที่
เรี ยบร้อย

4. ควรมี ก ารก าหนดกรรมการ
สั ม ภาษณ์ ห ลัก อย่ า งน้ อ ย 1 คน
ในแต่ละสาขาความเชี่ ยวชาญ เพื่อ
ลดเวลาในการบริ หารการจัดการ
เพื่อพิจารณาคัดเลือก

วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ ไ ด้
ด าเนิ น ก าร ให้ ผู ้ ผ่ าน ก าร
คัดเลือก ใช้เวลาในการพัฒนา
เค้ า โครงร่ างดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ใ ห้
แ ล้ ว เส ร็ จภ าย ใน 1 เดื อ น
เพื่ อ ให้ วิท ยาลัย นานาชาติ ไ ด้
ด าเนิ นการแจ้ ง รายวิ ช าเปิ ด
สอนต่ อ ภารกิ จ งานทะเบี ย น
เพื่ อเปิ ดระบบลงทะเบี ย นเข้า
รับการศึกษา

5. วิ ท ยาลัย นานาชาติ ค วรมี ก าร
ทบทวนกระบวนการติ ดตามการ
พัฒ นาเค้า โครงร่ า งดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
ของผูผ้ ่านการคัดเลื อก วิเคราะห์
ทั้งปั จจัยที่ ส ามารถควบคุ ม และ
ไม่สามารถควบคุมได้
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5.2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงหรื อพัฒนางาน
จากการดาเนินงานและพบปัญหาอุปสรรคจากการรับนิสิต ผูเ้ ขียนได้จดั ทาข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุ งหรื อพัฒนางานดังนี้
1. การพัฒนาระบบเว็บไซต์ในการรับสมัครนิสิตออนไลน์ ให้เป็ นในรู ปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถทา
ให้ผูส้ นใจสมัค รเข้าศึ กษาชาวต่ างชาติ สามารถเข้าถึ งการสมัครได้อย่างรวดเร็ วมากขึ้ น เพื่ อลดความผิ ดพลาด
ทางการสื่ อสารที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานและผูส้ นใจสมัคร
2. การเพิ่มช่องทางการทาธุรกรรมการเงินที่สามารถเข้าถึง ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกแก่ผสู ้ นใจสมัครชาวต่างชาติ เพื่อลดความเสี่ ยงของผูป้ ฏิบตั ิงานในการรับนิสิต
3. การสนับสนุนการเพิ่มทักษะการสื่ อสารทางภาษาอังกฤษให้กบั เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการรับนิสิต
ในแต่ล่ะส่ วนงานวิชาการ เพื่อสะดวกต่อการให้ขอ้ มูลทางหลักสู ตรต่อผูส้ นใจสมัครชาวต่างชาติ
การจัดทาคู่มือ กระบวนการรับนิสิตระดับปริ ญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานและพัฒนาการรับนิสิตที่จะรองรับ ผูส้ นใจเข้าศึกษา
ชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และหวังว่าจะสามารถเป็ นแนวทางในการดาเนินการรับนิสิตของคณะ/ส่ วน
งานวิชาการอื่น ในหลักสู ตร (ภาคภาษาอังกฤษ) ของมหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต
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ภาคผนวก
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ตัวอย่ างประกาศการรับนิสิตฉบับภาษาไทย

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่ อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ าศึกษาในระดับปริญญาเอก
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)
ประจาภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2564
.........................................
ด้วย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่ อคัดเลือกเข้าศึ กษาใน
ระดับปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจา
ภาคเรี ยนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2564 โดยเน้นความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม
- ด้านการเมืองการปกครอง
- ด้านการศึกษา
- ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านสุ ขภาวะและสาธารณสุ ข
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1.1 มีความสามารถในการสื่ อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
1.2 มีความประพฤติดี
1.3 ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อมีความผิดปกติที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
หลักสู ตร แบบ 1.1
เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่มีการทาวิจยั โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตร ไม่ต่ากว่า
3.50 หรื อ มีผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
1.5 มี ผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ ากว่าที่ กาหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐาน
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.5.1 TOEFT (The Test for English as a Foreign Language)
- Paper Based (TOEFL Paper)
คะแนน 500
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- 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 มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าซึ่ งได้รับการยอมรับจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ
1.5.4 กรณี ใช้ ผ ลคะแนน นอกเห นื อจากที่ ก าหน ด หรื อจ าเป็ นผู ้ ส าเร็ จการศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึ กษาต่ างประเทศ และมี หลักฐานประกอบว่ามี ความรู ้ภาษาอังกฤษเพี ยงพอ ให้อยู่ในดุ ลยพิ นิจของ
บัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ในกรณี ที่ ผลการทดสอบความสามารถด้ านภาษาอังกฤษไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข้างต้ นให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของประธานหลักสู ตร
2. วิธีการคัดเลือก
2.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจยั และ/หรื อประสบการณ์การทางาน รวมทั้งจดหมายรับรอง
ประวัติการทางานและความประพฤติ
2.2 พิจารณาจากข้อเสนอเค้าโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ (ตามแบบที่ วิทยาลัยนานาชาติ กาหนดท้ายประกาศนี้ )
โดยผูส้ มัครจะต้องมี เค้าโครงร่ างวิทยานิ พ นธ์ เพื่ อวิท ยาลัยนานาชาติ จะได้ใช้ในการด าเนิ นการหาอาจารย์ ที่
ปรึ กษา (ทั้งคณาจารย์ภายในและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก) ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติจะขอให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณา
เห็นชอบเค้าโครงร่ างวิทยานิพนธ์น้ นั ก่อนจึงจะรับเข้าศึกษา หากผูส้ มัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่อง
กับ การเขี ย นเค้าโครงร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ ส ามารถสอบถามได้ที่ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง Email :
sompong.o@gmail.com
2.3 สอบสัมภาษณ์ผา่ นช่องทางออนไลน์ (โทรศัพท์ / FaceTime / Video Call / Skype / Webex)
3. ลักษณะของการศึกษา
3.1 สภาพของการศึกษา ภาคปกติ เรี ยนนอกเวลาราชการ
3.2 จานวนภาคเรียน ในปี การศึกษาหนึ่ งมีจานวนภาคเรี ยนตามสถานภาพการศึ กษา มี 2 ภาคเรี ยน คือ ภาค
เรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2
3.3 ระยะเวลาการศึกษา หลักสู ตร 3 ปี การศึกษา ให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
3.4 รู ปแบบของหลักสู ตร หลักสู ตร แบบ 1.1 สาหรับผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่มีการทา
วิจยั โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตร ไม่ต่ากว่า 3.50 หรื อ มีผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
4. จานวนรับ
ภาคปกติ
หลักสู ตร/สาขาวิชา
จานวนรับ
ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)
แบบ 1.1 = 5 คน
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5. ค่ าใช้ จ่ายในการเรียน
5.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 100,000 บาท (ไม่เกิน 6 ภาคเรี ยน)
5.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,500 บาท
6. การสมัคร การสมัครสามารถสมัครได้ทาง
6.1 สมัครทาง website : http://ic.tsu.ac.th ภายในวันที่ 20 กันยายน –20 ตุลาคม 2564
6.1.1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ถูกต้อง (แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ)
6.1.2. พิมพ์แบบฟอร์มการสมัครสแกนไฟล์ส่งมาที่ E-mail: international.ictsu@gmail.com
6.1.3. ชาระเงินสาหรับการสมัครผ่านการโอนที่บญั ชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 691-2-36609-3
ชื่ อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ
6.1.4. ส่ งหลัก ฐานต่ าง ๆ ตามข้อ 7 ถึ ง วิ ท ยาลัย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ 140 หมู่ ที่ 4
ถนนกาญจนวานิ ช ตาบลเขารู ปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขล 90000 โทรศัพท์ 074-317696 หรื อเอกสารส่ งมายัง
E-mail: international.ictsu@gmail.com ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564
วิทยาลัยนานาชาติ ถือว่าเป็ นหน้าที่ ของผูส้ มัครที่ จะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครและสถานที่ สอบด้วย
ตนเอง จาก Website : http://ic.tsu.ac.th ผูส้ มัครที่ ไม่ส่งเอกสารการสมัครและไม่ชาระเงิ นค่าสมัคร ภายในเวลาที่
กาหนดจะไม่มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก
7. หลักฐานการสมัครสอบ
7.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์ มของวิทยาลัยนานาชาติ โดยกรอกข้อมูลครบถ้วน ติ ด รู ปถ่ าย ขนาด 1 นิ้ ว
จานวน 1 รู ป
7.2 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษขนาด เอ 4 อย่างละ
1 ฉบับ ประกอบด้วย
7.2.1 สาเนาใบปริ ญญาบัตรหรื อใบรับรองปริ ญญาบัตร
7.2.2 สาเนาใบแสดงผลการเรี ยน (Transcript)
7.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
7.4 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (กรณี ที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร) 1 ฉบับ
7.5 ข้อเสนอเค้าโครงร่ างวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยนานาชาติ 1 ฉบับ
7.6 หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณี ผสู ้ าเร็ จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ วิทยทาลัยนานาชาติของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะทาการ
ตรวจสอบคุ ณ สมบัติผูส้ มัครโดยไม่คานึ งถึ งระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุ ณ สมบัติ ของผูส้ มัครไม่
เป็ นไปตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการศึกษาและจะไม่คืน
เงินใด ๆ อันเกิดจากการเข้าศึกษาไม่วา่ กรณี ใด ๆ ถึงแม้วา่ มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการ
คัดเลือกของผูส้ มัครที่ ขาดคุณสมบัติดงั กล่าวเป็ นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ ขึ้ นทะเบี ยนเป็ นนิ สิต หรื อหากขึ้ นทะเบี ยน
เป็ นนิสิตแล้วจะหมดสภาพการเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัยทันที
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8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การดาเนินการ
ระยะเวลา
รับสมัคร ทาง website : http://ic.tsu.ac.th
20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2564
ชาระเงินการสมัคร โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์
20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2564
วันสุ ดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร
21 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์
26 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ผา่ นช่องทางออนไลน์) โทรศัพท์ /FaceTime / Video Call / WebEx
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
30 ตุลาคม 2564
ชาระเงิ นค่ ายืนยันสิ ท ธิ์ จานวน 5,000 บาท ผ่านทางธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เลขที่
2 พฤศจิกายน 2564
691-2-36609-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ
9. การประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือก
ผูท้ ี่ มีรายชื่ อเป็ นผูผ้ ่านการสัมภาษณ์ ตอ้ งชาระเงิ นค่ายืนยันสิ ทธิ์ ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม –
2
พฤศจิ กายน 2564 มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิ ทธิ์ ในการเข้าเป็ นนิ สิตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์
ต้องดาเนิ นการพัฒนาเค้าโครงดุษฎี นิพนธ์ให้เป็ นที่ แล้วเสร็ จ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุ กรรมการ
บริ ห ารบัณ ฑิ ต ศึ ก ษานานาชาติ (International Graduate Program Committee)
โดยวิ ท ยาลั ย นานาชาติ จ ะ
ดาเนินการประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลื อก มีสิทธิ์รายงานตัวเป็ นนิสิต และลงทะเบียนเข้ าศึ กษาในภาคเรี ยนที่
วิทยาลัยนานาชาติกาหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง Website : www://ic.tsu.ac.th
10. การรายงานเข้ าเป็ นนิสิต
ผูไ้ ด้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต้องไปรายงานตัวเข้าเป็ นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่วิทยาลัยนานาชาติกาหนด
ไว้ทา้ ยประกาศผลการคัดเลือก ผูไ้ ด้รับเข้าศึกษาที่ไม่ไปรายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิ เทศตามวัน เวลาที่กาหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์ ในการเข้าเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัย
11. หลักฐานที่ใช้ ในการรายงานตัวเข้ าเป็ นนิสิต
11.1 สาเนาใบปริ ญญาบัตรหรื อใบรับรองปริ ญญาบัตร จานวน 2 ฉบับ
11.2 สาเนาใบแสดงผลการเรี ยน (Transcripts) จานวน 2 ฉบับ
11.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / Passport จานวน 1 ฉบับ
11.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
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12. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิ ช ตาบลเขารู ปช้าง
อ าเภอเมื อง จั ง ห วั ด ส งขลา 90000 โท ร. 074 -317696 โท รส าร. 074-317697 www.ic.tsu.ac.th ห รื อ
E-mail : international.ictsu@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่

22 กันยายน 2564

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรี รัตนกุล)
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รักษาการแทนผูอ้ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ตัวอย่ างประกาศการรับนิสิตฉบับภาษาอังกฤษ

Thaksin University Announcement
Applications for Admission to Doctoral Studies
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Sustainable Development
(English Program)
2nd Semester, Academic Year 2021
.........................................
Thaksin University would like to open the admission to a doctoral degree,
International College, Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Sustainable Development (English Program)
for 2nd semester, the academic year 2021, in various fields as follows:
- Social and Culture
- Politics and Government
- Education
- Economic and Management
- Natural Resources and Environment
- Science and Technology
- Well-being and Public Health
1. Qualifications of Applicants
1.1 Good command of communication in English
1.2 Clear record of good behavior
1.3 No severe contagious disease or any disease that will obstruct their studies
1.4 The specific qualification requirements are as follows;
Course form 1.1
Applicants must have thesis-based Master’s degrees with the GPA of at least 3.50
or published a research paper at the nation or international level.
1. 5 Require documented English language proficiency with a minimum English score in one of
the following English language test;
1.5.1 TOEFL (The Test for English as a Foreign Language)
- Paper-Based (TOEFL Paper)

score 500

- Computer Based (TOEFL CBT)

score 173

- Internet Based (TOEFL IBT)

score 61

1.5.2 IELTS (International English Testing System)

score 5.5

1. 5. 3 Other standardized English proficiency test approved by Thaksin University
Language Center
1.5.4 If test scores are not included on the above list or applicants who graduated from
foreign institutions where English is the language of instruction will be considered case by graduate
school.
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In the case that the English proficiency test does not meet the above criteria, the decision
is at the discretion of the Examination Committees with the approval of the program chair.
2. Selection Criteria
2. 1 Applicants will be considered from the educational background, research and/ or work
experiences including recommendation letter of educational, work experiences and behavior.
2. 2 Applicants will be considered from their thesis proposal ( following the university form as
attached file in this announcement) .The applicants must have a thesis proposal for connecting with
potential advisors (Internal and external advisors). The applicants who need help on proposal preparation
and consulting for the advisor. Please contact Asst. Prof. Dr. Sompong O-Thong by
e-mail (sompong.o@gmail.com). University will ask the advisor to approve the thesis proposal before
admission.
2.3 Interview in online program with Phone/ Face Time /Video Call/Skype/WebEx.
3. The feature of Education
3.1 Regular program to study after hours.
3.2 The semester system an academic year is divided into 2 semesters.
3. 3 Duration course The 3 year’s course requires the duration of study not more than 6
academic years.
3.4 Curriculum Design
Course 1. 1 for graduate students who have completed a thesis-based Master’ s degree with the
GPA of at least 3.50 or published a research paper at the nation or international level.
4. Number of Admissions
Program / Subject Field
Ph.D. in Sustainable Development (English program)

Regular program
Number of admissions
Course 1.1 = 5 students

5. Cost of Studying
5.1 Tuition fee 100,000 Baht per semester (not more than 6 semesters).
5.2 Application fee 1,500 Baht.
6. Application
6.1. Apply online at: http://ic.tsu.ac.th within October 25, 2021.with the application process as
follows:
6.2.1 Select a course to apply.
6.2.2 Save the application message in the system.
6.2.3 Please print out the form to fill your information on the application form (English
Version) as attached file and scan file submit to E-mail: international.ictsu@gmail.com.
6. 2.4 Please do the payment by transfer money to Siam Commercial Bank: Account
number: 691-2-36609-3
6.2.5 Send the evidences by following the item 7 to International College,Thaksin
University. 140 Moo. 4 Kanjanavanit Road, Khaorupchang, Muang Songkhla District, Songkhla 90000
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Tel. 074-317696 or scan evidences files and send to E-mail: international.ictsu@gmail.com within
October 26, 2021.
It is responsibility of applicants to check application information and examination venue,
available on Website http: / / ic.tsu.ac.th. The applicants who do not submit the application documents
and/or do not pay the application fee within the specified time are not eligible to take examination.
7. Required Documents of Application
7. 1 Completely fill in the application form and glue 1 inch photograph 1 photograph on to an
application form.
7.2 Photocopy of Bachelor's degree and Master's degree certificate in the size of A4 paper. These
documents consist of;
7.2.1 A photocopy of degree or certificate of graduation
7.2.2 A photocopy of official transcript
7.3 A photocopy of applicant's identification card or passport, in front and back side
7.4 A photocopy of name/surname change certificate (if any)
7.5 A thesis proposal (University’s template)
7.6 A photocopy of application fee pay-in slip
Remarks: For applicants who graduated from foreign higher education institutions, the
university reserves the right to verify the applicants' qualifications regardless of the length of time. If the
qualification of the applicants do not comply with the admission requirements of the university, the
applicants will be disqualified from application and non-refundable in any case. Although the university
announce the admission result, that result shall be held invalid and the applicants do not have the right to
register as TSU student. If that unqualified applicants register as TSU student, the student status become
invalid immediately.
8. Process Time
Process

Period

Apply online at: http://ic.tsu.ac.th.

September,20 – October,25 2021

Payment for the application by transfer to Siam Commercial
Bank

September,20 – October,25 2021

Final date of application and document submission

October,26 2021

To announce the name list who got the interview

October,28 2021

Interview Examination online (Telephone/ Face time/ Video
Call/ Skype/ WebEx)

November,1 2021

Announcement of the interview result

November, 3 2021

Payment for authorization, The person who pass the
admission have to do the payment for authorization at 5,000
THB by transfer to Siam Commercial Bank

November, 3 -10 2021
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9. Announcement of the name list who selected
Candidates who selected in the interview have to do the payment for authorization within
November, 3 -10 2021. Otherwise, the authorization of student will be disclaim. Candidates have to on
process to develop the proposal to be complete and approval by International Graduate Program
Committee. International college Officer will deliver this information to academic affair to on process in
announcement the name list who selected and can represent to be the student. To be enrollment in the
semester that international College Officer require. Candidate can investigate the name list at Website:
www://ic.tsu.ac.th
10. Representative to be the student
Candidates who selected to be the student have to represent yourself to be the student as
following the date and officer that the university announce on the announcement of name list who
selected. Candidate who not represent to be the student and not attend the orientation as following the
date will be disclaim to be the student of university , and International College not refund any payment.
11. Document preparation and self-report information
11.1 Two photocopy of degree or certificate of graduation.
11.2 Two photocopy of transcripts.
11.3 A photocopy of identification card/passport.
11.4 A photocopy of house registration document.
12. Contact Details
International College Officer , Thaksin University, 140 Moo 4, Kanjanavanich
Road, Khao Rup Chang, Muang, Songkhla 90000 Thailand, Tel: + 66 7431 7696 ,Fax: + 66 7431 7697
Website: www.ic.tsu.ac.th or E-mail: international.ictsu@gmail.com.
Announced on September …2021

Assoc. Prof. Kasem Asawatreratanakul
Vice President for Academic and International Affairs
Acting director of International College
For President of Thaksin University
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ตัวอย่ าง Application Form
How to complete this form:
- Legibly in black ink

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE

- With all required document

THAKSIN UNIVERSITY

- Signed where required

INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM
Ph.D.in Sustainable Development (English Program)

- With the application fee
- Add page if needed
(Incomplete applications
will not be processed)

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:
3. PROGRAM APPLIED FOR
Ph.D. by Research & Thesis
Transfer to Ph.D. from other Doctoral
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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:
Telephone:

Fax/Email:

Referee 2. Position/Title:
Name:
Relationship to applicant:
Address:
Country:
Telephone:

Fax/Email:

5. ENGLISH PROFICIENCY
IELTS/TOEFL Scores…………………………………………………………………..or Native English speaker or equivalent
6. FINANCIAL GUARANTEE
I have sufficient funds for fees and living
Family funds sufficient for fees and living
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
exclusion)
- Thaksin University International Graduate Program may make enquiries about me from any source.
- If I am awarded any financial assistance from Thaksin University I may hold another equivalent award at
the same time and will declare all other assistance.
- I will be able to meet all fees and living costs for the expected full duration of the program in which I
enroll.
- If I am awarded any assistance from Thaksin University on the basis of misleading information. I will
repay all fees, allowances, remissions and others.
- My personal information may be released to Royal Thai Government.
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- I must be easily accessible 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 document 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 application (please print):
Signature:

Day: Month: Year:

9. ATTACHMENT
Two academic referee reports of past performance, signed by accredited educational institution;
different referee from section 4.
A copy of your curriculum vitae summarizing academic and professional experience certified by you
as accurate.
Two recent clear passport-size photographs.
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
programs, and two and four page research proposal outlines for research-based Masters and Ph.D.
programs respectively.

Note: If you feel that any requirement in the form is not relevant to your application, please duly record
this in the appropriate Section and indicate the reasons here below:

Please submit documents in scanned form to:

Email: international.ictsu@gmail.com.
Fax: +66(0) 74317697
With copy by secure post to:
International College, Thaksin University
140 Karnjanawanich Road, Muang Songkhla 90000 Thailand

International college, Thaksin university
140 karnjanawanich rd, Muang songkhla 90000 Thailand

50

ตัวอย่ างแบบเสนอโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์
Thesis outline
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Sustainable Development
(English Program)
******************************
1. Name of Applicant
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Research Topics
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Source and concept of research
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Theories and related research.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Objectives of the research
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Scope and Research Methodology
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. The expected benefits.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. List of experts in this research topic (if any).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตัวอย่ าง Banner ประชาสั มพันธ์ หลักสู ตร

