
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา  
                     หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีรายวิชาและเน้ือหาของรายวิชาดา้นวิศวกรรม
ขนส่ง วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมธรณีเทคนิค ท่ีทนัสมยั ตอบโจทยก์ารพฒันาของประเทศและโลกทั้งดา้นลึก
และด้านกวา้ง อีกทั้งมีรายวิชาด้านวิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทรในหลกัสูตรฯ ซ่ึงเป็นศาสตร์อีกหน่ึงแขนงท่ีมี
ความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการพฒันาพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ดงันั้นการบรูณาการกลุ่มวิชาทั้งส่ีเขา้ดว้ยกนั อาจถือเป็นหลกัสูตรแรกของประเทศไทย  
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  4 คน  
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แบบ 1.1 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
3.การจดัการเรียนการสอน วนัจนัทร์ – ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย ์(กรณีมีความตอ้งการ) 
4.รูปแบบการเรียน Onsite และ online (กรณีมีความตอ้งการ) 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบงัคบั - 6 15 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 6 9 
วิทยานิพนธ์ 48 36 48 

รวม 48 48 72  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แบบ 1.1. 

• เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

• มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 
(ส าหรับการให้คะแนนท่ีก าหนดระดบัขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากบั 4.00) หรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์ท าวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา และ 

• มีผลการสอบภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
และ 

แบบ 2.1 

• เป็นผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

• มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.00 
(ส าหรับการให้คะแนนท่ีก าหนดระดบัขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากบั 4.00) หรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์ท าวิจัย (วิทยานิพนธ์) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา หรือมีผลงานอ่ืนประกอบ เช่น งานวิจยัหรืองานวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
พิจารณาผลงานดงักล่าวแลว้เห็นวา่มีคุณภาพเพียงพอ และ 

• มีผลการสอบภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
และ 
 



แบบ 2.2 

• เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาท่ี
เก่ียวขอ้ง และ 

• มีระดบัคะแนนเฉล่ียในระดบัปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.50 (ส าหรับการให้คะแนน
ท่ีก าหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า หรือมีผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ พิจารณาผลงานดงักล่าวแลว้เห็นวา่มีคุณภาพเพียงพอ และ 

• มีผลการสอบภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
และ 
 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา (ยืน่ท่ีหลกัสูตร
ก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ย 1 
อาทิตย)์ 

• ขอ้เสนอเชิงหลกัการ (Concept proposal) ของงานวิจยัท่ีสนใจเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
(ไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ A4) 

• ใบรับรองประสบการณ์การท างาน (หากเคยผา่นการท างาน หรือ ก าลงัท างานอยู)่ 

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา 
 นางสาวจิราพร ยวงใย (นกัวิชาการอุดมศึกษา)  
 โทรศพัท ์074-287015  อีเมล ์jiraporn.yu@psu.ac.th 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ (ประธานหลกัสูตร) 
 โทรศพัท ์074-287125  อีเมล ์paramet.l@psu.ac.th 
เว็บไซต์ข้อมูลหลักสูตร 
 https://www.eng.psu.ac.th/course/60-master-ce 

 
  



ก าหนดการสอบ   
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
การสอบขอ้เขียน 
- คณิตศาสตร์ประยกุตใ์นงาน
วิศวกรรม 
- พฤติกรรมโครงสร้างและวสัดุ 
- การวิเคราะห์โครงสร้าง 

ภาคการศึกษา 1/2566 
วนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2566 
ภาคการศึกษา 2/2566 

วนัศุกร์ท่ี 22 กนัยายน 2566 
9:00-12:00 น. 

หอ้งประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและส่ิงแวดลอ้ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 

การสอบสัมภาษณ์ 13:00-15:00 น. 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
การสอบขอ้เขียน 
- กลศาสตร์ของดินขั้นสูง 
- วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 

ภาคการศึกษา 1/2566 
วนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2566 
ภาคการศึกษา 2/2566 

วนัศุกร์ท่ี 22 กนัยายน 2566 
9:00-12:00 น. 

หอ้งประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและส่ิงแวดลอ้ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ์ 13:00-15:00 น. 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
การสอบขอ้เขียน 
- วิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 
- กลศาสตร์คล่ืนน ้าเชิงเส้น 
- กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 

ภาคการศึกษา 1/2566 
วนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2566 
ภาคการศึกษา 2/2566 

วนัศุกร์ท่ี 22 กนัยายน 2566 
9:00-12:00 น. 

หอ้งประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและส่ิงแวดลอ้ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ์ 13:00-15:00 น. 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
การสอบขอ้เขียน 
- วิศวกรรมขนส่ง 
- วิศวกรรมการทาง 
- วิศวกรรมจราจร 

ภาคการศึกษา 1/2566 
วนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2566 
ภาคการศึกษา 2/2566 

วนัศุกร์ท่ี 22 กนัยายน 2566 
9:00-12:00 น. 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและ ส่ิงแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ์ 13:00-15:00 น. 
 


