
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการเกีย่วกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ          
ของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

--------------------------------------------------- 
 

           เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ของนิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ซึ่งสภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
บัณฑิตวิทยาลัยจึงก าหนดระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
           อนึ่ง ในภาคเรียนใดทีน่ิสิตมีความประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ โดยไม่ได้มี
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในภาคเรียนนั้น ๆ ให้นิสิตช าระเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดพร้อมกันกับค่าสมัครฯ โดยใช้แบบค าร้องสมัครสอบ
เพียงชุดเดียว ทั้งนี้ นิสิตจะต้องไม่ไปช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตก่อนที่จะสมัครสอบเพราะจะท าให้เกิดปัญหา
ทางระบบทะเบียนเม่ือนิสิตมาสมัครสอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติของภาคเรียนเดียวกันในภายหลัง 
นอกจากนี้กรณีที่นิสิตมีความประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ แต่ได้ผ่อนผันการ
ลงทะเบียนฯ ไว้ นิสิตจะต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนฯ ที่ผ่อนผันไว้และด าเนินการสมัครสอบประมวลความรู้หรือ
สอบวัดคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของการสมัครสอบจึงจะมีสิทธิสอบในภาคเรียนนั้น ๆ  
 

           จึงประกาศมาเพ่ือให้นิสิตทราบและถือปฏิบัติ   
 

              ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒               
    
 

              (อาจารย์ ดร. วัลลภา  เชยบัวแก้ว) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย            

 
 
 
 



   รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการเกีย่วกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ          

ของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
การสมัครสอบและช าระเงิน 
- รับแบบค าร้องสมคัรสอบที่บัณฑติวิทยาลัย หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต ์ 
grad.tsu.ac.th 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และประธานกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความเห็นชอบ 
- ยื่นเรื่องที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น 
- ยื่นเรื่องที่งานทะเบียนนิสติและบริการการศึกษาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
การสมคัรสอบลงในระบบงานทะเบียน และไปช าระเงินท่ีงานการเงินฯ 
- ยื่นแบบค าร้องสมัครสอบที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้วท่ีงานทะเบยีนนสิิตและบริการ
การศึกษาฯ  

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ถึง 

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
ที่ป้ายประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั, ป้ายประกาศของคณะ และทางเว็บไซต์ 
grad.tsu.ac.th  

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

การขออนุมัติงดสอบ 
นิสิตที่ได้รับอนุมตัิให้เข้าสอบแล้ว หากนิสิตขาดสอบโดยไม่มเีหตผุลสมควรให้ถือว่า 
นิสิตสอบตก ยกเว้น นิสิตได้รับอนุมัติให้งดสอบจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย โดย 
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  
โดยบณัฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อยกเลิกการสมัครสอบของนิสิต 

ก่อนถึงวันสอบในแต่ละหมวด 
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

สอบประมวลความรู้ส าหรับระดับปริญญาโท แผน ข : หมวดวิชาพ้ืนฐาน และ
สอบวัดคุณสมบัติส าหรับระดับปริญญาเอกและโทควบเอก 

วันอาทิตย์ท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สอบประมวลความรู้ส าหรับระดับปริญญาโท แผน ข : หมวดวิชาเอก วันอาทิตย์ท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประกาศผลการสอบ  ทางเว็บไซต์ https://mis.reg.tsu.ac.th/home_reg/ ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
หมายเหตุ นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ โดยไม่ได้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในภาคเรียนนั้น ๆ ให้นิสิตช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
พร้อมกันกับค่าสมัครสอบ โดยใช้แบบค าร้องสมัครสอบเพียงชุดเดียว ทั้งนี้ นิสิตจะต้องไม่ไปช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตก่อนที่จะสมัคร
สอบเพราะจะท าให้เกิดปัญหาทางระบบทะเบียนเมื่อนิสิตสมัครสอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติของภาคเรียนเดียวกันใน
ภายหลัง นอกจากนี้กรณีที่นิสิตมีความประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ แต่ได้ผ่อนผันการลงทะเบียนฯ ไว้ นิสิต
จะต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนฯ ที่ผ่อนผันไว้และด าเนินการสมัครสอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้าย
ของการสมัครสอบจึงจะมีสิทธิสอบในภาคเรียนนั้น ๆ                 

                        
                                                                 (ลงช่ือ)                                        คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
                                                                         (อาจารย์ ดร. วัลลภา  เชยบัวแก้ว) 

https://mis.reg.tsu.ac.th/home_reg/


   รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการเกีย่วกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ          

ของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
การสมัครสอบและช าระเงิน 
- รับแบบค าร้องสมคัรสอบที่บัณฑติวิทยาลัย หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต ์ 
grad.tsu.ac.th 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และประธานกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความเห็นชอบ 
- ยื่นเรื่องที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น 
- ยื่นเรื่องที่งานทะเบียนนิสติและบริการการศึกษาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
การสมคัรสอบลงในระบบงานทะเบียน และไปช าระเงินท่ีงานการเงินฯ 
- ยื่นแบบค าร้องสมัครสอบที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้วท่ีงานทะเบยีนนสิิตและบริการ
การศึกษาฯ  

วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ถึง 

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
ที่ป้ายประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั, ป้ายประกาศของคณะ และทางเว็บไซต์ 
grad.tsu.ac.th  

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

การขออนุมัติงดสอบ 
นิสิตที่ได้รับอนุมตัิให้เข้าสอบแล้ว หากนิสิตขาดสอบโดยไม่มเีหตผุลสมควรให้ถือว่า 
นิสิตสอบตก ยกเว้น นิสิตได้รับอนุมัติให้งดสอบจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย โดย 
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  
โดยบณัฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อยกเลิกการสมัครสอบของนิสิต 

ก่อนถึงวันสอบในแต่ละหมวด 
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

สอบประมวลความรู้ส าหรับระดับปริญญาโท แผน ข : หมวดวิชาพ้ืนฐาน และ
สอบวัดคุณสมบัติส าหรับระดับปริญญาเอกและโทควบเอก 

วันอาทิตย์ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

สอบประมวลความรู้ส าหรับระดับปริญญาโท แผน ข : หมวดวิชาเอก วันอาทิตย์ท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

ประกาศผลการสอบ  ทางเว็บไซต์ https://mis.reg.tsu.ac.th/home_reg/ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
หมายเหตุ นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ โดยไม่ได้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในภาคเรียนนั้น ๆ ให้นิสิตช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
พร้อมกันกับค่าสมัครสอบ โดยใช้แบบค าร้องสมัครสอบเพียงชุดเดียว ทั้งนี้ นิสิตจะต้องไม่ไปช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตก่อนที่จะสมัคร
สอบเพราะจะท าให้เกิดปัญหาทางระบบทะเบียนเมื่อนิสิตสมัครสอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติของภาคเรียนเดียวกันใน
ภายหลัง นอกจากนี้กรณีที่นิสิตมีความประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ แต่ได้ผ่อนผันการลงทะเบียนฯ ไว้ นิสิต
จะต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนฯ ที่ผ่อนผันไว้และด าเนินการสมัครสอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้าย
ของการสมัครสอบจึงจะมีสิทธิสอบในภาคเรียนนั้น ๆ                 

                        
                                                                 (ลงช่ือ)                                        คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
                                                                         (อาจารย์ ดร. วัลลภา  เชยบัวแก้ว) 

https://mis.reg.tsu.ac.th/home_reg/


   รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการเกีย่วกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ          

ของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
การสมัครสอบและช าระเงิน 
- รับแบบค าร้องสมคัรสอบที่บัณฑติวิทยาลัย หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต ์ 
grad.tsu.ac.th 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และประธานกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความเห็นชอบ 
- ยื่นเรื่องที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น 
- ยื่นเรื่องที่งานทะเบียนนิสติและบริการการศึกษาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
การสมคัรสอบลงในระบบงานทะเบียน และไปช าระเงินท่ีงานการเงินฯ 
- ยื่นแบบค าร้องสมัครสอบที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้วท่ีงานทะเบยีนนสิิตและบริการ
การศึกษาฯ  

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
ถึง 

วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
ที่ป้ายประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั, ป้ายประกาศของคณะ และทางเว็บไซต์ 
grad.tsu.ac.th  

วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

การขออนุมัติงดสอบ 
นิสิตที่ได้รับอนุมตัิให้เข้าสอบแล้ว หากนิสิตขาดสอบโดยไม่มเีหตผุลสมควรให้ถือว่า 
นิสิตสอบตก ยกเว้น นิสิตได้รับอนุมัติให้งดสอบจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย โดย 
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  
โดยบณัฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อยกเลิกการสมัครสอบของนิสิต 

ก่อนถึงวันสอบในแต่ละหมวด 
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

สอบประมวลความรู้ส าหรับระดับปริญญาโท แผน ข : หมวดวิชาพ้ืนฐาน และ
สอบวัดคุณสมบัติส าหรับระดับปริญญาเอกและโทควบเอก 

วันอาทิตย์ท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

สอบประมวลความรู้ส าหรับระดับปริญญาโท แผน ข : หมวดวิชาเอก วันอาทิตย์ท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศผลการสอบ  ทางเว็บไซต์ https://mis.reg.tsu.ac.th/home_reg/ ประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
หมายเหตุ นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ โดยไม่ได้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในภาคเรียนนั้น ๆ ให้นิสิตช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
พร้อมกันกับค่าสมัครสอบ โดยใช้แบบค าร้องสมัครสอบเพียงชุดเดียว ทั้งนี้ นิสิตจะต้องไม่ไปช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตก่อนที่จะสมัคร
สอบเพราะจะท าให้เกิดปัญหาทางระบบทะเบียนเมื่อนิสิตสมัครสอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติของภาคเรียนเดียวกันใน
ภายหลัง นอกจากนี้กรณีที่นิสิตมีความประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ แต่ได้ผ่อนผันการลงทะเบียนฯ ไว้ นิสิต
จะต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนฯ ที่ผ่อนผันไว้และด าเนินการสมัครสอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้าย
ของการสมัครสอบจึงจะมีสิทธิสอบในภาคเรียนนั้น ๆ                 

                        
                                                                 (ลงช่ือ)                                        คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
                                                                         (อาจารย์ ดร. วัลลภา  เชยบัวแก้ว) 

https://mis.reg.tsu.ac.th/home_reg/

