


ประกาศวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี

ปการศึกษา  2554  
………………………………...

          วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เขาเปนนิสิตภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี   ในหลักสูตร/สาขาวิชาตาง ๆ  ประจําปการศึกษา  2554  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

1.  หลักสูตรที่เปดรับสมัคร 
     1.1  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  สาขาวิชาการจัดการ  คือ  
      1)  วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย  4  ป

2)  วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย  ชั้นปที่  3  (เทียบโอน  2  ป) 
     1.2  หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการ
            ยุติธรรม  4  ป 

2.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัคร
     2.1  สําเร็จการศึกษาหรือกําลังเรียนภาคเรียนสุดทาย  ระดับมัธยมศึกษาปที่  6,  ระดับอนุปริญญา,  ระดับ
            ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  หรือเทียบเทา   และบุคลากรตํารวจ  สาขาวิชาที่เกี่ยวของ    
     2.2  มีความประพฤติด ี มีความขยันหมั่นเพียร  

       2.3  ไมเปนโรคติดตอรายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือโรคที่จะเบียดเบียนหรือเปนอุปสรรคตอการศึกษา
3.  ลักษณะของการศึกษา
     3.1  สภาพของการศึกษา   เรียนวันเสาร  -  อาทิตย    เวลา  08.30  -  18.30  น.
     3.2  จํานวนภาคเรียน ในปการศึกษาหนึ่งม ี 3  ภาคเรียน  คือ  ภาคตน  ภาคปลาย  และภาคฤดูรอน

           4.  จํานวนรับ  รับจํานวน  50  คน
5.  การสมัคร

             5.1  ผูสมัครสามารถ Download ใบสมัครทาง website : www.tsu.ac.th  www.umdc.tsu.ac.th  หรือ
ขอรับใบสมัครไดที่สํานักงานศูนยการศึกษาสงขลา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ชั้น  1 อาคาร                   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ตั้งแตบัดนี้  -  12  พฤษภาคม  2554

     5.2  ผูสมัครสามารถสมัครได  2  วิธี  ดังนี้  
            5.2.1  สมัครทางไปรษณีย  ตั้งแตบัดนี้  -  12  พฤษภาคม  2554  ผูสมัครจะตองสงเอกสารตามขอ 8 

(โปรดตรวจสอบเอกสารใหครบถวนกอนสง) ถึง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  อ.เมืองจ.
สงขลา  90000  วันสุดทายของการสมัครทางไปรษณียจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ        คา
สมัครสอบใหสงเปนธนาณัติ สั่งจายเงินในนามวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  



                        5.2.2  สมัครดวยตนเองที่สํานักงานศูนยการศึกษาสงขลา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ชั้น  1 
อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ตั้งแตบัดนี้  -  12  พฤษภาคม  2554  
เวนวันหยุดนักขัตฤกษหรือวันหยุดชดเชย
            5.2.3  ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบคัดเลือกไดจาก website : www.tsu.ac.th  
www.umdc.tsu.ac.th  หรือโทรศัพทติดตอหมายเลข  074 - 442022                

6.  เกณฑการคัดเลือก
          สอบสัมภาษณ

7.  การขอรับใบสมัคร   
                     7.1 ศูนยการศึกษาสงขลา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ชั้น  1 อาคารคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
                     7.2  Download   ใบสมัครจาก   website : www.tsu.ac.th   www.umdc.tsu.ac.th

     ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวนตามที่วิทยาลัยกําหนด   หากปรากฏภายหลังวาผูสมัคร
ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไมไดรับเงินคาสมัครสอบคืนถึงแมวาจะผาน
กระบวนการสอบคัดเลือกแลวก็ตาม

8.  หลักฐานที่ใชในการสมัคร
           8.1  ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณกรอกขอความชัดเจน  

            ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ  ติดรูปถาย 1 รูป    
           8.2  ใบแสดงผลการเรียน  จํานวน 1 ฉบับ 

     8.3  สําเนาวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร 
           8.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ

     8.5  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 170  บาท (กรณีสงเปนธนาณัติ  โปรดสั่งจายเงินในนามวิทยาลัย
           การจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ)
9.  หลักฐานที่ใชในการรายงานตวัเขาเปนนิสิต
      9.1  ใบแสดงคุณวุฒิ ฉบับจริงพรอมฉบับสําเนาถายเอกสารจากฉบับจริง จํานวน 2 ฉบับ  ตองสําเร็จ

                              การศึกษากอนวันรายงานตัวเขาเปนนิสิต  (ถายเอกสารดวยกระดาษขนาด  เอ  4)      
              9.2  สําเนาทะเบียนบาน  1  ฉบับ
              9.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  1  ฉบับ  

10.  การสอบสัมภาษณ
         ประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ   18  พฤษภาคม  2554

     สอบสัมภาษณ  วันที่  22  พฤษภาคม  2554  ระหวาง  เวลา  13.00  -  15.00  น
     ประกาศผลการสอบคัดเลือก  24  พฤษภาคม  2554  ทาง website : www.tsu.ac.th  www.umdc.tsu.ac.th
อนึ่ง ในกรณีที่จํานวนผูสอบไดของการศึกษาภาคสมทบสาขาวิชาใดมีไมครบตามเกณฑที่วิทยาลัยจะ

เปดสอนได  วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเปดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ  และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกไว
เพื่อสบทบเรียนกับผูที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาที่วิทยาลัยจะเปดรับตอไป



11.  การรายงานตัวเขาเปนนิสิต 
                      ผูไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตองไปรายงานตัวเขาเปนนิสิต ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่วิทยาลัยกําหนด
ไวทายประกาศผลการสอบสัมภาษณ ผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาที่ไมไปรายงานตัวตามวัน เวลา ที่กําหนด จะถือ
วาสละสิทธิ์ในการเขาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ

12.  การเปดเรียน 
               วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เปดเรียนภาคตน  ปการศึกษา  2554  
วันที่   29  พฤษภาคม  2554       

         








