
(สําเนา) 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกตามโครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบณัฑิต ประจําปีการศึกษา 2564 

----------------------------------------- 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กําหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ตามโครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2564 เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
เสริมศักยภาพและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สามารถได้รับปริญญา

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
2. เพื่อให้มีนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพิม่ข้ึน 
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักับสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี

ภารกิจวิจัย หรือพันธกิจเก่ียวกับงานวิจัย 
คุณสมบัติของผู้สมัครนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 
1. เป็นนักวิจัยและบุคลากรสังกัดสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานตา่งๆ ที่มีภารกิจวจิัยหรือพันธกิจ

เก่ียวกับงานวิจัย 
2. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพย้อนหลังไดไ้ม่เกิน 5 ปีอย่างต่อเนื่อง 
3. สําเร็จการศึกษาไม่ต่าํกว่าระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
4. สามารถเข้าศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 1.1 (นักวิจัย) เท่านั้น โดยทํางานวิจยัเพียงอย่างเดียว มีอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการศึกษาชั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ.2563 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อ 1-4 
6. คุณสมบัติอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากข้อ 1-5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตนักวิจัย 

ดุษฎีบัณฑิต 

กําหนดการรับสมัครและการย่ืนใบสมัคร 

กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ยื่นใบสมัครท่ีคณะ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรพิจารณาเห็นชอบแล้ว 
(เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2) 

ตั้งแต่บัดน้ี – 31 มีนาคม 2564* 1 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 

คณะส่งบัณฑิตวิทยาลยั เพ่ือเสนอคณะ
กรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณา 

15 เมษายน –  
10 พฤษภาคม 2564 

5 - 31 สิงหาคม 2564 

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการฯ 15 - 20 พฤษภาคม 2564 10 - 15 กันยายน 2564 
สมัครเข้าศึกษาปรญิญาเอกผ่านระบบสมัคร
ออนไลน์ (ประเภทนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต)) 

31 พฤษภาคม 2564 30 กันยายน 2564 

รายงานตัว/ลงทะเบียน ตามปฏิทินการศึกษาของแต่ละวิทยาเขต 
เปิดภาคการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 

หมายเหตุ * ผู้สมัครท่ีประสงค์จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 สามารถยื่นใบสมัครตามกําหนดการของภาคการศึกษาท่ี 1 ได ้
  ท้ังน้ี  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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 โดยผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสําหรับผู้สมัครนักวิจัยดุษฎีบัณฑติ (ตามเอกสารหมายเลข 1) พร้อมอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก กรอกแบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ประสงค์จะขอรับนักวิจัยดุษฎี
บัณฑิต (ตามเอกสารหมายเลข 2) และยื่นเอกสารดังกล่าวพร้อมกัน ไปยังคณะที่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

 
หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
1. ใบสมัครและแบบฟอร์มข้อมูลฯ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยกรอกข้อความให้สมบูรณ์ จํานวน 1 ชุด 

(เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2) สามารถดาวนโ์หลดได้ที่ www.grad.psu.ac.th 
2. สําเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาใบปริญญาบัตรระดบัปริญญาโท จาํนวน 1 ชุด 
4. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพย้อนหลงัได้ไม่เกิน 5 ป ี
5. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่า หน่วยงานที่ผูส้มัครฯ สังกัด มีภารกิจวิจัย หรือพันธกิจเก่ียวกับงานวิจัย และ

ผู้สมัครฯ มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการทําวิจัย รวมทัง้หน่วยงานมีความประสงค์ให้ผู้สมัครฯ เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกของโครงการฯ เพื่อทํางานวิจัยที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

สถานที่ติดต่อสอบถาม 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7428 6982 หรือ 0 7428 6997 E-mail: grad@group.psu.ac.th  

วิทยาเขตปัตตานี 
 กองบริหารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000        
โทร.0-7331-3940-50 ต่อ 5185 E-mail: chemaya.c@psu.ac.th 

วิทยาเขตภูเก็ต 
 งานหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 
ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทร. 0-7627-6506 E-mail: sutita.k@phuket.psu.ac.th  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานวิทยาเขตสุราษฎธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000 โทร. 0 7735 5450 E-mail: tippawan.ro@psu.ac.th 
 
 รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่     9   ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 (ลงชื่อ) ดํารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง 
 (ศาสตราจารย์ ดร.ดํารงศักดิ์  ฟา้รุ่งสาง) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 สําเนาถูกต้อง 

 
 (นางสาวนิรมล   สไุลมาน) 
 นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ นิรมล/ร่าง/พิมพ์/ทาน 
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เอกสารแนบท้าย 
 

ขั้นตอนการเป็นนักวิจัยดุษฎีบณัฑิต 
1. สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจวิจัย สนใจส่งนักวิจัย บุคลากรที่มีความพร้อม 

มีศักยภาพและหัวข้อวิจัยตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
2. ผู้สนใจกรอกข้อมูลพร้อมแนบประวัติและผลงานการวิจัยตามแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ www.grad.psu.ac.th 

โดยติดต่อหลักสูตรที่สนใจเข้าศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ประสงค์จะรับ
นักวิจัยดุษฎีบัณฑิต กรอกข้อมูลในใบสมัคร เสนอพร้อมกันผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะส่งเอกสารใบสมัครไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับการพิจารณาเป็นนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 

3. บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น ตามข้อ 2 และส่งข้อมูล พร้อมประวัติ และผลงานการ
วิจัยเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณารับเป็นนักศึกษาประเภทนักวิจัยดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรและ
แจ้งผลการพิจารณาให้คณะทราบ 
 

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 
1. สอบผ่านภาษาอังกฤษ ตามที่หลักสูตรและบณัฑิตวิทยาลยักําหนด 
2. สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) 
3. สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) 
4. สอบผ่านการสอบวทิยานิพนธ์ (Thesis Defense) 
5. มีผลงานตีพิมพโ์ดยใช้เกณฑ์ฐานข้อมูล ISI อย่างน้อย 2 เร่ือง 
6. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด และเปน็ไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563  
  บัณฑิตวิทยาลัยจะบริหารจัดการในการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายที่
กําหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ชุด ซ่ึงทําหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการ
พิจารณาคัดเลือกหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตรและพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าโครงการ
การผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 
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ใบสมัคร 

สําหรับผู้สมัครนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 
ภาคการศึกษาท่ี.......... ปีการศึกษา 2564 

 
ชื่อปริญญา 
ชื่อสาขาวิชา 
ภาควิชา คณะ 
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ส่วนที่ 1 สถานภาพ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 
ชื่อ (ภาษาไทย) นามสกุล 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) นามสกุล 

อายุ ปี เพศ � ชาย � หญิง สัญชาต ิ

สถานภาพสมรส � สมรส � โสด 
บัตรประชาชนเลขที ่ หมดอายุ 
ออกให้ ณ ที่ว่าการเขต/อําเภอ จังหวัด 
และ/หรือ บัตรข้าราชการเลขที ่ หมดอายุ 
ออกให้โดย 
อยู่บ้านเลขที ่ หมู่ ซอย 
ถนน แขวง/ตําบล 
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท ์ โทรสาร 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก � ที่บ้านตามที่อยู่ข้างต้น � ที่อยู่อ่ืน ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
ชื่อสถานที่                                   เลขที่             หมู่  ซอย 
ถนน แขวง/ตําบล 
อําเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท ์ โทรสาร 
E-mail 

เอกสารหมายเลข 1 
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2. ข้อมูลการทํางาน และ ทุนการศึกษา 

 2.1  � ทํางานแลว้ � ยังไม่ไดท้ํางาน 
 2.2  ถ้าทํางาน ตําแหน่ง เงินเดือน บาท 

  ต้นสังกัดเปน็ � หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ � หน่วยงานเอกชน 
  ที่ทํางาน                                                                เลขที่         หมู่ ซอย 
  ถนน   ตําบล/แขวง 
  อําเภอ/เขต             จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์
  โทรศัพท ์              โทรสาร 

 2.3  สําหรับผู้ทํางานในข้อ 2.2                � ท่านใช้เวลานอกเวลาทํางานในการศึกษา  � ท่านลาศึกษา 
  ซ่ึงท่านได้รับอนุมตัิให้ลาศึกษาตั้งแต่ป ี   ถึงปี 
  อ่ืน ๆ (โปรดชี้แจง) 

 2.4   การได้รับทุนการศึกษา/วจิัย ฯลฯ 
  ถ้าท่านได้รับ หรือ กําลังจะไดรั้บทุนการศึกษา/วิจัย กรุณาให้รายละเอียด 
  1) ชื่อทุน 
  กําหนดการรับทุนเร่ิมตั้งแตป่ี พ.ศ.    ถึงปี พ.ศ.        ระยะเวลา ปี เงินทุน บาท 
  ทุนนี้ให้อะไรบา้ง และมีเงื่อนไขอย่างไร 
  2) ชื่อทุน 
  กําหนดการรับทุนเร่ิมตั้งแตป่ี พ.ศ.    ถึงปี พ.ศ.        ระยะเวลา ปี เงินทุน บาท 
  ทุนนี้ให้อะไรบา้ง และมีเงื่อนไขอย่างไร 
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ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัย/รางวัล/ความสามารถพิเศษ 
3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างศึกษาปริญญาโทหรือหลงัจากสําเร็จการศึกษา (ถ้ามี) 
 การตีพิมพ์ผลงานวจิัย 
 การเสนอผลงานวิจัยในที่ประชมุ 
4. งานวิจัยในปัจจุบัน 
 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย) 
 ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) 
5. รางวัลที่เคยได้รับระหว่างศึกษา หรือหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 ชื่อรางวัล 
 ได้รับเม่ือวันที ่
6. ความสามารถพิเศษ กิจกรรมนักศึกษาที่เคยร่วม 

 6.1  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ � พอใช้ � ดี � ดีมาก 

       การสอบ TOEFL � ไม่เคยสอบ � เคยสอบ ได้คะแนน 
  เม่ือวันที่ 
       การสอบอ่ืน ๆ คือ ผลคะแนนทีไ่ด ้
 6.2  ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศอ่ืน ๆ 

       ภาษา ระดับ � พอใช้ � ดี � ดีมาก 
 6.3  ประสบการณ์ในตา่งประเทศ (โปรดระบุรายละเอียดและระยะเวลา) 
 6.4  การร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
7. ข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 (ระบุ) 
8. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกของนักวิจัยดุษฎีบัณฑิตแล้วว่าต้องเป็นไปตาม 
    เอกสารแนบท้ายข้อ 1-6 ของประกาศฯ เร่ือง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกตามโครงการผลิต 
 นักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 ลงชื่อ………………………………………………………………………ผู้สมัคร 

 (………………………………………………………………………………) 

 วันที่ ………………/………………………/……………….. 
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ส่วนที่ 3 ความเห็นและข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ตําแหน่งวิชาการ (ศ. / รศ. / ผศ. / ดร. / อ.) ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลัก 
สังกัดภาควิชา  คณะ 
โทรศัพท ์  โทรสาร E-Mail 
ได้คัดเลือกให้ (นาย/นาง/นางสาว)  เป็นนักวิจัยดษุฎีบัณฑติ 
ด้วยเหตุผลทางวิชาการ คือ 

1. 
2. 
3. 

ด้วยเหตุผลด้านคุณสมบตัิส่วนตวั คือ 
1. 
2. 
3. 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) 
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) 
อาจารย์ผู้ร่วมมือด้วยในต่างประเทศ 

1. 
2. 

 
 ลงชื่อ……………………………….…………….......………………………อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 (…........................................…………………………………………………) 

 วันที่………………/…………………/…………………… 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
ตําแหน่งวิชาการ (ศ. / รศ. / ผศ. / ดร. / อ.) ชื่อ นามสกุล 
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน คณะ 
หลักสูตร สาขาวชิา 
โทรศัพท์ โทรสาร 
E-Mail 
 
ส่วนท่ี 2 : ประวัติส่วนตัว การได้รับรางวัล และ/หรือ ทุนวิจัย 
2.1 ประวัติส่วนตัว 
อายุ                  ปี เพศ �  ชาย �   หญิง     ถ้าเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ผลงานตีพิมพ์ก่อนปี ค.ศ. 
จะใช้ชื่อ – นามสกุลเดิมดังนี้ : ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
ปัจจุบนั �  ไม่มีตําแหน่งบริหาร �  มีตําแหน่งบริหาร คือ 
ซ่ึงมีวาระตั้งแต่เดือน พ.ศ. ถึงเดือน พ.ศ. 
2.2 รางวัลดา้นวชิาการ/วิจัยทีไ่ด้รับ 
 
2.3 ทุนวิจัย สกว. หรือ สวทช. หรือทุนวิจัยอ่ืนทีไ่ด้รับ 
 
2.4 ทุนสนับสนุนการวิจัยสาํหรับนักศึกษา 
 
2.5 กรุณาระบุความชํานาญจากประสบการณ์วจิัยของท่าน 
 
ส่วนที่  3 : ผลงานวิจัยและการเขียนตํารา 
3.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับเพื่อตีพิมพ์เฉพาะในฐานข้อมูล ISI (โปรดระบุด้วยวา่ผลงานใด เป็นผลงานที่เกิดจาก

วิทยานพินธน์ักศึกษา และขีดเสน้ใต้ชื่อนักศึกษา) ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
 
3.2 การไปประชุมเสนอผลงานวชิาการในช่วง 2 ปีที่แล้ว 

แบบฟอร์มข้อมลู 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักท่ีประสงค์จะขอรับนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 
ภาคการศึกษาท่ี.......... ปีการศึกษา 2564 

 

เอกสารหมายเลข 2 
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ส่วนที่ 4 : ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และภาระงาน 
4.1 ประสบการณ์ด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักระดับบัณฑิตศึกษา ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
 ข้ันปริญญาเอก (เฉพาะที่เปน็อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลัก หรือ Major Advisor) 
 
 
 หัวข้อวิทยานิพนธ ์
 
4.2 ภาระงานสอนและคุมวิทยานิพนธ ์

ปัจจุบนัท่านมีภาระงานสอนเฉลีย่ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ระดับปริญญาตรี ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ระดับปริญญาโท ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ปัจจุบนัท่านเปน็อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ให้นักศึกษาจํานวน            คน 
 เป็นระดับปริญญาโท              คน  และปริญญาเอก                คน 
 
4.3 Retention time เฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในที่ปรึกษาของท่าน ……………………………………… 
 
4.4 ท่านมีนักศึกษาระดบัปริญญาเอกในที่ปรึกษาของท่านแล้วรวมทัง้หมด        คน และยังไม่สาํเร็จการศึกษา       คน 
 
ส่วนที่ 5 : ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้าพิมพไ์ม่พอกรุณาแนบเอกสาร) 
 
 
 

 ลงชื่อ……………………………….…………….......………………………(ผู้ให้ข้อมูล) 

 (…........................................…………………………………………………) 

 วันที่………………/…………………/…………………… 


