
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี 
ค าแนะน าหลักสูตร  
“มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคน้ควา้วิจยัเพื่อสรรคส์ร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมในศาสตร์ดา้นวิศวกรรมเคมี
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน สังคมและประเทศ มุ่งเนน้การพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล มีความสามารถในการเรียนรู้ วิเคราะห์ วางแผนและบริหารงานไดอ้ย่างเป็น
ระบบผา่นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกท่ีหลากหลาย มีความสามารถในการส่ือสาร น าเสนอ และความเป็นผูน้ า พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้
มีคุณธรรม จริยธรรม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง สร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะท่ีส าคญั
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 อยา่งต่อเน่ืองผา่นกระบวนการลงมือปฏิบติั” 
วตัถุประสงคป์รัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ท่ีมีความรู้ความสามารถดงัน้ี  
1. เขา้ใจและประยุกต์ใชค้วามรู้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมในงานดา้นวิศวกรรมเคมีเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการในทอ้งถ่ินภาคใตแ้ละระดบัสากลได ้
2. สามารถวิเคราะห์และแกปั้ญหาสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชว้ิธีการท่ีเป็นระบบได ้
3. สามารถออกแบบและวางแผนการทดลอง รวมถึงวิเคราะห์ผลเชิงวิชาการโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเป็นเคร่ืองมือได ้
4. สามารถสร้างสรรคผ์ลงานวิจยัจากโจทยปั์ญหาท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมหรือความตอ้งการของสังคมได ้
5. สามารถส่ือสารและน าเสนอไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
6. สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งมืออาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบและความเป็นผูน้ า 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  จ านวน 5  คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แบบ 1.1, แบบ 2.1 ,แบบ 2.2 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน Online / onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท 
6.จ านวนหน่วยกิต 
   ตลอดหลกัสูตร 
 
 
 
 

 
หลักสูตรการศึกษา (Program) 

หมวดวิชา (Subjects) แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ (Core course) - - 12 

หมวดวิชาเลือก (Elective course) - 12 12 

วิทยานิพนธ์ (Thesis) 48 36 48 
Chemical Engineering Seminar 2* 2* 2* 
Research methodologies in Chem Eng. 3* 3* 3* 
หน่วยกิตรวมไม่ต ่ากว่า (Total credits) 48 48 72 

7.คุณสมบติัของผูส้มคัร     แบบ 1.1 

    -  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า และ 

    -   มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษ

ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ 



    -  มีเกณฑ์คุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่ มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาโทไม่น้อยกว่า 

3.50 หรือ     

    แบบ 2.1 

    -  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า หรือ 

    -  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี

อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี ฟิสิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร์ ฯลฯ) 

ท่ีทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ี

เพียงพอโดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ 

    -  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เ ร่ือง เกณฑ์ความรู้

ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ 

    -  มีเกณฑ์คุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่ มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาโทไม่น้อยกว่า 

3.00 หรือ 

    แบบ 2.2 

    -  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการ

เรียนดีมาก และ 

   -  มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่ มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.25 หรือ 

   -  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี

อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี  ฟิสิกส์  อุตสาหกรรมการเกษตร  เภสัชศาสตร์ เป็น

ตน้) ท่ีทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มีพื้นฐานทางเคมี  ฟิสิกส์ และ

คณิตศาสตร์เพียงพอ โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดบัดีมากหรือมีคะแนนสะสมเฉล่ียไม่

ต ่ากวา่ 3.50 และ 

   -  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เ ร่ือง เกณฑ์ความรู้

ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือ 

 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

 
8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

ไม่มี  



9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา - ขอ้มูลติดต่อเจา้หนา้ท่ีประจ าสาขาวิชา /อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบฯ 
1. ช่ือ  รองศาสตราจารย ์ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร    
           ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
           โทรศพัท ์074-287307  E-mail : chayanoot.s@psu.ac.th 
2. ช่ือ นางสาวกีรัตยา เจริญมาก 
          ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร 
          โทรศพัท ์074-287055  E-mail : crattaya@eng.psu.ac.th 
-Link เขา้สู่เวบ็ไซตค์ณะ/สาขาวิชา/ขอ้มูลหลกัสูตรเพิ่มเติม/Facebook 
 https://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/ 

 
ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -11.00 น. 

 
หอ้งประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 
รอบตลอดปี  
      สมัครเข้าภาคการศึกษาท่ี 1/2566 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -11.00 น. หอ้งประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

      สมัครเข้าภาคการศึกษาท่ี 2/2566 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ 29 กนัยายน 2566 เวลา 09.00 -11.00 น. หอ้งประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หมายเหตุ* หากมีการเปล่ียนแปลงวนั/เวลาท่ีแน่นอนจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง 
               ** เล่มหลกัสูตรเป็นภาษาไทย แต่เปิดรับนกัศึกษาต่างชาติ 
 
 
 


