
หลกัสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลเิมอร์ 
                    หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เน้นการผลิตก าลงัคนทางดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
ท่ีเน้นทางด้านเทคโนโลยียาง เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมยางพารา เป็นหลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อนโยบายการพฒันา
ประเทศอยา่งย ัง่ยนื ออกแบบรายวิชามุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตท่ีมีความเขม้แขง็ทางดา้นวิจยัและพฒันา มีความรู้ใหม่ท่ีรองรับทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงโลกอนาคตและความเป็นอจัฉริยะโดยใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง ไดแ้ก่ วสัดุยางและพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง พอลิเมอร์อจัฉริยะ พอลิเมอร์สมรรถนะสูง เทคโนโลยีวสัดุพอลิเมอร์ทางการแพทย ์
และพอลิเมอร์ทนไฟ  
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  16 คน  
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ  แบบ 1.1    แบบ 1.2     แบบ 2.1     แบบ 2.2 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน ทั้ง Online และ onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
หมวดวิชาบงัคบั - - 6 16 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - - 6 8 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 

รวม 48 72 48 72  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 หลักสูตรแบบ 1.1  
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 
3.50 หรือ 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชา ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลงานวิทยานิพนธ์ในระดบัดีมาก 
ส าหรับหลกัสูตรท่ีท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ และ 
- มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ  
- ผา่นการพิจารณาประวติัการศึกษาและมีหนงัสือรับรองจากอาจารยผ์ูเ้คยสอนหรือท่ี
ท างาน ผา่นการสอบขอ้เขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และผา่นการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.1  
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 
3.00 หรือ 
 



 - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลงานวิทยานิพนธ์ในระดบัดี 
ส าหรับหลกัสูตรท่ีท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ และ 
- มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ  
- ผา่นการพิจารณาประวติัการศึกษาและมีหนงัสือรับรองจากอาจารยผ์ูเ้คยสอนหรือท่ี
ท างาน ผา่นการสอบขอ้เขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และผา่นการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
- คุณสมบติันอกเหนือจากท่ีระบุขา้งตน้ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตรแบบ 1.2  
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 
และ 
- มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ 
- ผา่นการพิจารณาประวติัการศึกษาและมีหนงัสือรับรองจากอาจารยผ์ูเ้คยสอนหรือท่ี
ท างาน ผา่นการสอบคดัเลือกขอ้เขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ และผา่นการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 
หลักสูตรแบบ 2.2  
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 และ 
- มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ 
- ผา่นการพิจารณาประวติัการศึกษาและมีหนงัสือรับรองจากอาจารยผ์ูเ้คยสอนหรือท่ี
ท างาน ผา่นการสอบคดัเลือกขอ้เขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ และผา่นการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  

    
  



8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

1 หลกัฐานผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  
2 หนงัสือรับรองจากอาจารยผ์ูเ้คยสอนหรือจากท่ีท างาน  

 
9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ซีตีไซยดีะห์ สายวารี  

Email: sitisaiyidah.s@psu.ac.th   เบอร์โทร 082-8278072 
https://www.facebook.com/rubberpsu 

 
ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
  สอบสัมภาษณ์ 9.00 – 16.00 น. 

20 มีนาคม 2566 
อาคาร 33 มอ.ปัตตานี 
หอ้ง 33203 

รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ เขา้ศึกษาภาค 1/2566 

9.00 – 16.00 น. 
23 พฤษภาคม 2566 
 
เขา้ศึกษาภาค 2/2566 
9.00 – 16.00 น. 
20 กนัยายน 2566 
 

อาคาร 33 มอ.ปัตตานี 
หอ้ง 33203 
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