
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
......................................... 

   ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ)  
ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานเป็นหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ ที่เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ 
เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตลอดจนสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน  
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
 1.2 มีความประพฤติด ี
 1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 1.4 มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
   หลักสูตร แบบ 1.1  
   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีการท าวิจัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 
3.50 หรือ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 1.5 มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  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 มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการยอมรับจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
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  1.5.4 กรณีใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่ก าหนด หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตศึกษา  
ที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
   ในกรณีที่ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของประธานหลักสูตร 
 
2. วิธีการเข้าศึกษา 
 2.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณ์ท างาน รวมทั้งจดหมายรับรอง  
ด้านการศึกษา ประวัติการท างานและความประพฤติ 
 2.2 พิจารณาจากข้อเสนอเค้าโรงร่างวิทยานิพนธ์ (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดท้ายประกาศนี้) โดยผู้สมัคร
จะต้องมีเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ใช้ในการด าเนินการหาอาจารย์ที่ปรึกษา (ทั้งคณาจารย์
ภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นชอบเค้าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์นั้นก่อนจึงจะรับเข้าศึกษา 
 
3. ลักษณะของการศึกษา 
 3.1 สภาพของการศึกษา ภาคปกติ เรียนนอกเวลาราชการ 
 3.2 จ านวนภาคเรียน ในปีการศึกษาหนึ่งมีจ านวนภาคเรียนตามสถานภาพการศึกษา มี 2 ภาคเรียน คือ  
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
 3.3 ระยะเวลาการศึกษา 
   หลักสูตร 3 ปีการศึกษา ให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 3.4 รูปแบบของหลักสูตร 
   หลักสูตร แบบ 1.1 ส าหรับผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีการท าวิจัย โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 
4. จ านวนรับ  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ภาคปกติ 
จ านวนรับ 

ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ) แบบ 1.1 = 3 คน 
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5. ค่าใช้จ่ายในการเรียน 
 5.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 60,000 บาท (ไม่เกิน 6 ภาคเรียน)  
 5.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,500 บาท 
 
6. การสมัคร 
   สมัครทาง website : http://admission.tsu.ac.th ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีขั้นตอน
การสมัคร ดังนี้ 
 6.1 เลือกโครงการที่สมัคร 
 6.2 บันทึกข้อความการสมัครในระบบ 
 6.3 พิมพ์เอกสารการช าระเงินค่าสมัครแล้วน าไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือธนาคารกรุงเทพ
ทุกสาขา ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 6.4 ส่งหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 6 ถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา  90000 โทรสาร 
074-317628 หรือแสกนเอกสารส่งมาที่ E-mail: admission.tsu2560@gmail.com ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2563 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ กรณีผู้ที่ไม่ส่งหลักฐานและ/หรือไม่ช าระเงินค่าสมัคร 
จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
   มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครและสถานที่สอบด้วยตนเองจาก 
Website : http://admission.tsu.ac.th ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการสมัครและ/หรือไม่ช าระเงินค่าสมัครภายใน
เวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 
7. หลักฐานการสมัครสอบ 
 7.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 7.2 ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษขนาด เอ 4 อย่างละ  
1 ฉบับ ประกอบด้วย 
  7.2.1 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร 
  7.2.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
 7.3 ข้อเสนอเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ 
 7.4 หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 1 ฉบับ 
 7.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 

mailto:admission.tsu2560@gmail.com
http://admission.tsu.ac.th/
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   หมายเหตุ กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธ์ 
ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติ  
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการศึกษาและ
จะไม่คืนเงินใด ๆ อันเกิดจากการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกแล้ว  
ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต หรือ  
หากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้วจะหมดสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทันที 
 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน ระยะเวลา 

รับสมัคร ทาง website : http://admission.tsu.ac.th 8 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ช าระเงินค่าสมัคร 8 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2563 

วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2563 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ 4 มีนาคม 2562 
สอบสัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2563 
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ ์ 11 มีนาคม 2563 
ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 11 – 25 มีนาคม 2563 

 

9. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
   ต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 11 – 25 มีนาคม 2563 มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการ
เข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็น นิสิต ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th ต่อไป 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาท่ีไม่รายงานตัว เข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็น
นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ที่ช าระเงิน ค่ายืนยันสิทธิ์แล้วและประสงค์จะสละสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่สามารถขอรับ
เงินค่ายืนยันสิทธิ์คืนได ้
 

10. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
 10.1 ใบแสดงคุณวุฒิ ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารจากฉบับจริง อย่างละ 2 ฉบับ ประกอบด้วย 
  10.1.1 ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร 
  10.1.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) 
 10.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 10.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ / Passport 

http://admission.tsu.ac.th/
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11. การเปิดเรียน 
   มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประมาณเดือนมิถุนายน 2563 
 
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านพร้าว  
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 3602-3 
   ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317608  
 

 
ประกาศ ณ วันที่  7  มกราคม  2563 
 
 
 

              (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

หลักสูตร ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจ าปีการศึกษา 2563 

เลขที่สมัครสอบ      5  3  5  
 

ชื่อ(ระบุนาย/นาง/นางสาว)...............................................................นามสกลุ........................................................................... 
รหัสประจ าตัวประชาชน              
วุฒิการศึกษา   
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ................................................................สาขา................................................................................. 
ส าเรจ็การศึกษาจาก...............................................................วันท่ีส าเร็จการศึกษา................................เกรดเฉลี่ยสะสม............ 
ระดับปริญญาโท หลักสูตร ................................................................สาขา.................................................................................. 
ส าเรจ็การศึกษาจาก...............................................................วันท่ีส าเร็จการศึกษา................................เกรดเฉลี่ยสะสม............ 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนั  ............................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................... E-mail ……………………………………………………………………  
   ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ)  
ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้    

 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ)  ภาคปกติ แบบ ................ 

   ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจพบว่ามีข้อความใดเป็นเท็จ จะถือว่า 
การสมคัรครั้งนี้เป็นโมฆะ  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา จ านวน ………….…ฉบับ ดังนี้ 
  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมลูครบถ้วน ตดิรูปถา่ย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
  ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบตัร ระดับปรญิญาตร/ีโท อย่างละ 1  ฉบับ 
  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตร/ีโท อย่างละ 1 ฉบับ 
  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  ส าเนาหลักฐานการช าระเงินคา่สมัคร (จ านวน 1,500 บาท) จ านวน 1 ฉบับ  
   โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่คาดว่าจะท า (concept paper)   
   อื่น ๆ (ถ้ามี).......................................................................................................................  

 
(ลงช่ือ).............................................................ผูส้มัคร 
วันท่ี ............เดือน ..................................พ.ศ. ......... 

 

หมายเหต ุ 1. กรณแีก้ไขใบสมัคร  ผู้สมัครตอ้งลงชือ่ก ากับทกุครั้ง 
2. มหาวิทยาลัยจะพจิารณาคดัเลือกเข้าศึกษาเฉพาะใบสมัครที่ส่งหลกัฐานการสมัครครบถ้วน ถกูต้อง และได้ช าระเงนิค่าสมัครแลว้เท่านั้น 
3. มหาวิทยาลัยถือเป็นหนา้ที่ของผู้สมัครทีจ่ะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง website :  http://admission.tsu.ac.th,   

รูปถ่าย  

ขนาด 1 นิว้ 

ติดด้วยกาว/ 

ลวดเย็บ 

รหัสโครงการ .....535...... 

http://admission.tsu.ac.th/
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เค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  (ภาคภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อผู้สมัคร 
............................................................................................................................. .................................................  
2. หัวข้องานวิจัย 
ภาษาไทย.............................................................................................................................................................  
ภาษาอังกฤษ................................................................................................................... ...................................... 
3. ท่ีมาและแนวคิดในการวิจัย 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................................. 
4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
6. ขอบเขตและวิธีการวิจัย 
............................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
.................................................................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ........................................................ 
8. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อวิจัยนี้ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



 

 

 

Thaksin University Announcement 
Applications for Admission to Doctoral Studies 

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Energy Engineering  
(English Program), Academic Year 2020 

......................................... 

   Thaksin University would like to open the admission to a doctoral degree, 
International College, Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Energy Engineering 
(English Program) for  Energy engineering graduate program that is interdisciplinary 
graduate program associate with many areas of study to development the people who 
expert to create the research work and energy innovation. 

1. Qualifications of Applicants 

 1.1 Good command of Communication in English 

 1.2 Clear record of good behavior 

 1.3 No serious 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 research paper at 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 In the case that test scores not included on the above list or applicants 
graduated from foreign institutions where English is the language of instruction will be 
considered case by case. 

   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 work experiences and behavior. 

 2.2 Applicants will be considered from their thesis proposal (following the university 
form that prescribe in this announcement). The applicants must have a thesis proposal 
for connecting with potential advisor (internal and external advisors) University will 
ask the advisor to approve the thesis proposal before admission. 

3. The feature of program 

 3.1 Regular program        

 3.2 The semester system is adopted at Thaksin University. An academic year is 
divided into 2 semesters. 

 3.3 Period of study  

 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 
degrees with the GPA of at least 3.50 or published research paper at nation or 
international level. 

4. Number of Admissions 

Program / Subject Field 
Regular program 

Number of admissions 

Ph.D. in Energy Engineering  (English program) Course 1.1 = 5  students 

5. Cost of Studying 

 5.1 Tuition fee 60,000 Baht per semester (not more than 6 semesters).  

 5.2 Application fee 1,500 Baht. 

6. Application 

   Apply online at: http://admission.tsu.ac.th within 20 February, 2020 with the 
application process as follows:  

 6.1 Select a project to apply 

 6.2 Complete the application step online 

 6.3 Print out the payment document and bring along the document to make a 
payment at all branches of Siam Commercial Bank within 21 February,2020  

 6.4 Submit the evidences to Admission Section, Thaksin University, Muang, Songkhla 
or send scanned documents via e-mail admission.tsu2560@gmail.com for verification 
within 26,February 2020 (The applicants who do not submit the evidence or do not 
make a payment within the mentioned time are not eligible to take interview 
examination) 

mailto:admission.tsu2560@gmail.com


   It is responsibility of applicants to check application information and 
examination venue, available on website http://admission.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 onto 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 Thesis proposal (university 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://admission.tsu.ac.th 
8 January – 20 February 2020 

Payment for the application 
8 January – 21 February 2020 

Final date of application submission 
25 February 2020 

Notification of Eligibility for Interview 
Examination and interview room  

4 March 2020 

Interview examination 
7 March 2020 

Announcement of the interview result 
11 March 2020 

Payment the confirmation fee  
11- 25 March 2020 

 

 

 

http://admission.tsu.ac.th/
http://admission.tsu.ac.th/


9. Representative to be the student   

   The candidates have to pay the confirmation fee from 11-25 March 2020, If not 
completed the payment of confirmation fee that is the candidate disclaim to be the 
student. The candidate who complete the payment of confirmation fee have to 
representative to be the student on the date, time and place that the university 
announced. University will announce to inform on website: www.tsu.ac.th and 
http://entrance.tsu.ac.th/ the candidate who complete the payment of confirmation fee, 
but not to representative to be the student that is the candidate disclaim to be the 
student and cannot request the money of confirmation fee back. 

10. Document preparation and self-report information 

 10.1 Original and photocopy of Bachelor's degree and Master's degree certificate. 
These documents consist of; 

  10.1.1 Two photocopies of degree or certificate of graduation  

  10.1.2 Two photocopies of official transcript 

 10.2 A photocopy of house registration documents 

 10.3 A photocopy of identification card/passport 

11. Semester begins 

   The first semester of academic 2020 will start around on June, 2020 

12. Contact Details 

   Admission Section, Thaksin University, 140 Moo 4, Kanjanavanich Road, Khao 
Rup Chang, Muang, Songkhla 90000 Thailand, Tel: +66 7444 3975,+66 7431 7696  
Fax: +66 7444 2660 

   Faculty of Engineering, Thaksin University Patthalung Campus. 222 Moo 2,  
Ban Praw,Pha Payom, Patthalung 93210 Thailand, Tel: +66 7460 9600 – 3602-3  

   International College,Thaksin University. 140 Moo 4, Kanjanavanich Road, Khao 
Rup Chang, Muang, Songkhla 90000 Thailand, Tel: +66 7431 7697 
Email:phd@thaksinuni.org 

 

 

Announced on   7  January,2020  

 

 

 

Assoc. Prof. Kasem Asawatreratanakul  

     Vice President for Academic Affairs     

     For president of Thaksin University  



 
APPLICATION FOR ADMISSION TO THE 

THAKSIN UNIVERSITY 
INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM 

Ph.D.  In Energy Engineering  
(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:    

3. PROGRAM APPLIED FOR 

              Ph.D. by Research & Thesis 

              Transfer to Ph.D. from other Doctoral  

Why have you chosen this course?  

  

Preferred date of commencement:   

How to complete this form: 

- Legibly in black ink    

- With all required document 

- Signed where required 

- With the application fee 

- Add page if needed 

(Incomplete applications 
will not be processed) 



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. 

- 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: 

phd@thaksinuni.org or 

Fax: +66(0) 74317697 

With copy by secure post to: 

International College, Thaksin University 
140 Karnjanawanich Road, Muang Songkhla 90000 Thailand 

 

 

mailto:phd@thaksinuni.org


 
Thesis outline 

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Energy Engineering  
(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). 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 


