
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
                       หลกัสูตรน้ีได้ผสมผสานความรู้ทางดา้นวิศวกรรเหมืองแร่และวิศวกรรมวสัดุเขา้ดว้ยกนั ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
ระบบตั้ งแต่ต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ช่วยให้คิดเชิงพลวตัระบบในงานวิศวกรรมได้แบบครบวงจร และสามารถ
ประยกุตใ์ชแ้ละบูรณาการองคค์วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาและสร้างส่ิงใหม่ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  5 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ  แบบ1.1   แบบ1.2    แบบ2.1 และ แบบ2.2 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์  
4.รูปแบบการเรียน Online / onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบงัคบั - - 12 12 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - - 3 12 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 36 

รวม 48 72 51 72  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แบบ 1.1 

1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอ่ืนๆ และ 

2) มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ 

3) มีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 หรือ 
4) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง มีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์

และเผยแพร่ระดบั  TCI(Q1)  หรือดีกวา่ หรือไดรั้บการรับรอง หรือ 
5) มีประสบการณ์ในการท างานภาคอุตสาหกรรมในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
6) และส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทแผน ข (non thesis)  ตอ้งมีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ย

กวา่ 3.5 มีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาท่ีเก่ียวอ้ง และผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในระดบั  TCI (Q1)  หรือ Scopus หรือ SIS  หรือผลงานอ่ืนท่ีไดรั้บ
การรับรอง 

แบบ 1.2 
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

2) ผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ 

3) มีคะแนนระดบัเกียรติยมอนัดบัสองขึ้นไป หรือคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.25 หรือ 
4) มีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาท่ีเก่ียวอ้ง 



หรือมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละการเผยแพร่ ระดบั TCI(Q1)  หรือดีกวา่ หรือ
ไดรั้บการรับรอง หรือ 

5) มีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2.75 และมีประสบการณ์ในการท างานภาคอุตสาหกรรมและ
การท าวิจยัในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
และการเผยแพร่ในระดบั TCI(Q1)/Scopus จ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 เร่ือง หรือ ระดบั ISI 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 เร่ือง  

แบบ 2.1 
1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ 

สาขาวิชาวิศกรรมวสัดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
2)  มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษ

ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ 
3) และส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทแผน ข (non-thesis)  ตอ้งมีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ย

กวา่ 3.25 ปี ประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลงานท่ีไดรั้บ
การตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในระดบั TCI(Q1) หรือ Scopus หรือ SIS 
หรือผลงานอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรอง 

แบบ 2.2 
1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

2) มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้ 
      ภาษาองักฤษส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ 
3)  มีคะแนนระดบัเกียรตินิยมอนัดบัสองขึ้นไป หรือคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ หรือ 
4) มีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในระดบั TCI (Q1)  หรือ ISI  
หรือผงานอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรอง หรือ 

5) มีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2375 และมีประสบการณ์ในการท างานภาคอุตสาหกรรมและ
การท าวิจยัในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
และเผยแพร่ระดบั TCI (Q1)/Scopus จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 เร่ือง หรือ ISI จ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 1 เร่ือง 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

ไม่มี  

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

ผศ.ดร.สมใจ จนัทร์อุดม  E-mail : somjai.ja@psu.ac.th   Tel : 094-5842504 

mailto:somjai.ja@psu.ac.th


 
ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 

รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


