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บณัฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
การเรียน การวิจยั การส าเรจ็การศึกษา และบริการต่าง ๆ

สงวน ลือเกียรติบณัฑิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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ข้อก าหนดในการจบการศึกษาขึน้กบัแบบ/แผนการศึกษา

แบบ/แผนการศึกษาของท่านคือ?

ปริญญาโท: แผน ก1, แผน ก2, แผน ข

ปริญญาเอก: แบบ 1.1, แบบ 1.2, แบบ 2.1, แบบ 2.2
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ข้อก าหนดเก่ียวกบัวิทยานิพนธแ์ละการเรียนรายวิชา
ปริญญาโท: 

แผน ก1 : ท าวิทยานิพนธอ์ย่างเดียว ≥36 หน่วยกิต
อาจต้องเรียนรายวิชาแบบ AUDIT (grading: S or U)

แผน ก2: เรียนรายวิชา ≥ 18 หน่วยกิต (grading as A-E)

ท าวิทยานิพนธ์ ≥18 หน่วยกิต

แผน ข: รายวิชา ≥ 30 หน่วยกิต (grading as A-E)

สารนิพนธ:์ 3-6 หน่วยกิต
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ปริญญาเอก

• แบบ 1.1: ท าวิทยานิพนธอ์ย่างเดียว+ ใช้วฒิุปริญญาโทในการเข้าเรียน
thesis≥ 48 หน่วยกิต

• แบบ 1.2: ท าวิทยานิพนธอ์ย่างเดียว+ ใช้วฒิุปริญญาตรีในการเข้าเรียน 
thesis≥ 72 หน่วยกิต

• แบบ 2.1: เรียนรายวิชา ≥12 หน่วยกิต + ท าวิทยานิพนธ์ ≥ 36 หน่วยกิต
ใช้วฒิุปริญญาโทในการเข้าเรียน

• แบบ 2.2: เรียนรายวิชา ≥24 หน่วยกิต + ท าวิทยานิพนธ์ ≥ 48 หน่วยกิต
ใช้วฒิุปริญญาตรีในการเข้าเรียน
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ระยะเวลาเรียน

ปริญญาโท: 2 ปี (ระยะเวลาเรียนตามหลกัสตูร)
แต่ไม่เกิน 5 ปี

ปริญญาเอก: 3-4 ปี (ระยะเวลาเรียนตามหลกัสตูร)

แต่ไม่เกิน 6 ปี (แบบ 1.1+2.1 ท่ีใช้วฒิุปริญญาโทในการเข้าเรียน) 

แต่ไม่เกิน 8 ปี (แบบ 1.2+2.2 ท่ีใช้วฒิุปริญญาตรีในการเข้าเรียน) 

จ านวนหน่วยกิตทะเบียนท่ีลงได้ใน 1 ภาคการศึกษา: 

ไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต (ยกเว้นอาจารยท่ี์ปรึกษาอนุญาต)

14



6 เงื่อนไขส าคญัของการส าเรจ็การศึกษา 
1) เรียนรายวิชาครบตามหลกัสตูรและได้ GPA ≥ 3.00
2) ผา่นการทดสอบภาษาองักฤษ
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3) สอบผา่นโครงรา่งวิทยานิพนธ์ **
• โท (แผน ก1): ภายใน 4 ภาคการศึกษาแรก
• โท (แผน ก2): ภายใน 5 ภาคการศึกษาแรก
• เอก (แบบ 1.1+1.2): ภายใน 6 ภาคการศึกษาแรก
• เอก (แบบ 2.1+2.2): ภายใน 7 ภาคการศึกษาแรก

4) ผา่นการสอบวดัคณุสมบติัส าหรบั ป. เอก
• เป็นการสอบวดัว่า นักศึกษามีคณุสมบติัเพียงพอหรือไม่ท่ีจะท าวิจยัในระดบัปริญญาเอก
• ต้องสอบถามภายใน 4 ภาคการศึกษาแรก
• ส าหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติมกรณุาสอบถามจากหลกัสตูรของท่าน
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5) สอบวิทยานิพนธ์

6) เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์
-ขัน้ตอนน้ีใช้เวลา
-ต้องวางแผนให้ดีกบั
อาจารยท่ี์ปรึกษา
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เกณฑข์ัน้ต า่ในการเผยแพร่ผลงานทางจากวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท

แผน ก1: ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 1 เรื่อง
ในฐานข้อมลูท่ียอมรบั

แผน ก2: ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 1 เรื่องในฐานข้อมลูท่ียอมรบั หรือ
น าเสนองานวิจยัในท่ีประชมุวิชาการซ่ึงมีบทความฉบบัสมบรูณ์ใน

รายงานการประชมุวิชาการ

• ทัง้น้ีหลกัสตูรอาจมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมท่ีมากกว่าเกณฑข์ัน้ต า่น้ี กรณุาสอบถามประธาน
หลกัสตูร
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เกณฑข์ัน้ต า่ในการเผยแพร่ผลงานทางจากวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอก
แบบ 1.1 and 1.2: ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 2 เรื่องในฐานข้อมลูท่ี
ยอมรบั

แบบ 2.1 and 2.2: ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 1 เรื่องในฐานข้อมลูท่ี
ยอมรบั

• ทัง้น้ีหลกัสตูรอาจมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมท่ีมากกว่าเกณฑข์ัน้ต า่น้ี
• กรณุาสอบถามประธานหลกัสตูร
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แผนการเรียน
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ส ำนกัทรพัยำกรกำรเรยีนรูค้ณุหญิงหลง อรรถกระวี
สนุทร 
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https://kb.psu.ac.th/psukb/
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ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์) 
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โรงพยำบำล 

✓ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

✓ โรงพยาบาลทนัตกรรม

✓ โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย

✓ โรงพยาบาลสตัว์
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• More information

• www.grad.psu.ac.th
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