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1. ปฏิทินการรับสมัคร 
 1) การรับสมัครประจ าปี 
 - วันท่ี 15 ธันวาคม 2562 ถึง 15 กุมภาพนัธ์ 2563 (เฉพาะปีการศึกษา 2563) 
 2) การรับสมัครตลอดปี  
 - วันท่ี 16 กุมภาพนัธ์ ถึง 30 กนัยายน 2563 เป็นการรับสมคัรเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น  

2.1) ระยะเวลาการสมัคร 

➢ กรณีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1/25623 
สมัครระหว่าง 16 กุมภาพนัธ์ – 15 มิถุนายน 2563 

➢ กรณีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
สมัครระหว่าง 16 มิถุนายน – 30 กนัยายน  2563 

2. แผนการศึกษา 
 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดก้ าหนดแผนการศึกษาของหลกัสูตรต่าง ๆ ไวเ้ป็น
ดงัน้ี 
 1) ระดับปริญญาเอก 
 แบบ 1 หมายถึง การศึกษาท่ีเนน้การวิจยั ศึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ์อยา่งเดียว โดยแยกเป็น  
2 แบบ คือ 
   แบบ 1.1  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
   แบบ 1.2  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 แบบ 2 หมายถึง การศึกษาท่ีศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ โดยแยกเป็น 2 แบบ คือ 
   แบบ 2.1  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
   แบบ 2.2  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 
 2) ระดับปริญญาโท 
 แผน ก แบบ ก 1 หมายถึง    การศึกษาท่ีเนน้การวิจยัศึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ์อยา่งเดียว  
 แผน ก แบบ ก 2 หมายถึง    การศึกษาท่ีศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 
 แผน ข  หมายถึง    การศึกษาท่ีศึกษารายวิชาโดยไม่ตอ้งท าวิทยานิพนธ์แต่ตอ้งท า 
            สารนิพนธ์ 
 ผูส้มคัรสามารถตรวจผลสอบไดด้ว้ยตนเอง โดยกรอกปีการศึกษา เลขท่ีใบสมคัร และรหัสบตัร
ประชาชนทาง Website: https://gradmis.psu.ac.th/admission/home.php 

3.  ก าหนดการรับสมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ (ทุกวิทยาเขต)  
    - ทางหลกัสูตรจะเป็นผูพ้ิจารณาใบสมคัร และติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
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4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 1) ค่าสมคัรสอบทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 600 บาท  
 2) ค่าสมัครสอบส าหรับผูส้มัครประเภทผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม จะได้รับการยกเว้น 
ไม่ตอ้งช าระเงินค่าสมคัร ซ่ึงสมคัรไดเ้ฉพาะหลกัสูตรภาคปกติ สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ภาคผนวก 1 
หรือ https://grad.psu.ac.th/images/files/news_admis/news199.pdf 

5. หลกัฐานประกอบการรับสมัคร 
 1) ส าเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดบัปริญญาตรี/โท จ านวน 1 ชุด  
 2) โครงร่างงานวิจยัหรือผลงานวิจยั จ านวน 1 ชุด (ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด) 
 3) หลกัฐานเฉพาะสาขาวิชาตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละสาขาวิชา ให้ยื่นท่ีภาควิชาในวนัสอบขอ้เขียน
และ/หรือสอบสัมภาษณ์ 

6. การสมัครและการย่ืนใบสมัคร  
 1) เขา้ระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช ้website: https://gradmis.psu.ac.th/admission/home.php 
 2) ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมคัร 
 3) ตรวจสอบคุณสมบติัในสาขาวิชาท่ีตอ้งการสมคัร 
 4) กรอกใบสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้น และส่ง file เอกสารดงัต่อไปน้ี 

- file ส าเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ขนาดไม่เกิน 4 MB (รูปแบบ .jpg, gif, tif, 
png, .pdf) 
- file บทความหรือผลงานวิจยั (ถา้มี) ขนาดไม่เกิน 4 MB 

หมายเหตุ กรณีท่ีไม่สามารถส่ง  file  ใบประมวลผลการศึกษาหรือผลงานวิจยัพร้อมการสมคัรคร้ังน้ี ให้
น าส าเนาใบประมวลผล (Transcript) และผลงานวิจยัมายื่นต่อหลกัสูตรก่อนวนัสอบ (ยกเวน้ผูส้มัคร
ประเภทเกียรตินิยมท่ีตอ้งแนบมาพร้อมการสมคัรออนไลน์) 
 5) ก่อนส่งใบสมคัร กรุณาตรวจสอบเลขประจ าตวัสอบและเลขท่ีบัตรประจ าตวัประชาชนให้
ถูกตอ้ง  เพราะจะใช้เลขประจ าตวัสอบและเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนเป็นเลขอา้งอิงในการติดตาม
สถานะการสมคัร 
 6) เม่ือสมคัรเรียบร้อยแลว้ให้จดข้อมูลเลขท่ีใบสมัครและเลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน เพื่อใชใ้น
การติดตามเอกสารภายหลงั หรืออาจจะพิมพใ์บสมคัรเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 7) ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมคัรผ่านธนาคาร จ านวน 600 บาท โดยพิมพใ์บแจง้ยอดช าระเงิน 
และน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชยท์ุกสาขาทัว่ประเทศ ช าระอย่างช้าภายใน 7 วันหลังจาก
กรอกใบสมัคร หากพ้นก าหนดนีแ้ล้ว ขอถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 
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7. การพจิารณาใบสมัคร 
 1) ผูส้มคัรจะยื่นใบสมคัรเขา้ศึกษาเกินหน่ึงสาขาวิชาได้ หากวนัและเวลาสอบไม่ตรงกนั ส าหรับ
ผูส้มัครใช้สิทธ์ิ “นักศึกษาเกียรตินิยม” จะได้รับการยกเว้นค่าสมัครเพียงสาขาวิชาเดียว  สามารถดู
รายละเอียดไดท่ี้ ภาคผนวก 1 
 2) เม่ือยื่นใบสมคัรสาขาวิชาใดไวแ้ลว้ ผูส้มคัรจะขอใชใ้บสมคัรท่ียื่นไวแ้ลว้เปล่ียนเป็นใบสมคัร
ของสาขาวิชาท่ีจะสมคัรใหม่ในภายหลงัไม่ได ้
 3) การนบัระยะเวลาของประสบการณ์การท างาน บณัฑิตวิทยาลยัจะนบัถึงปีการศึกษาท่ีสมคัร 
 4) หากผูส้มคัรยืน่ใบสมคัร โดยส่งค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง บณัฑิต
วิทยาลยัจะไม่พิจารณาใบสมคัร 
 5) กรณีผูส้มัครยกเลิกการสมัครภายหลังจากบัณฑิตวิทยาลัยออกบัตรประจ าตัวผูส้มัครแล้ว  
บณัฑิตวิทยาลยัจะไม่คืนเงินค่าสมคัร 
 6) กรณีผูส้มคัรมีคุณสมบติัไม่ตรงตามสาขาวิชาก าหนด บณัฑิตวิทยาลยัจะไม่พิจารณาใบสมคัร
และไม่คืนเงินค่าสมคัรไม่วา่กรณีใด 

8. หลกัฐานท่ีต้องน ามาในวันสอบ 
 บตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจ าตวันกัศึกษา หรือบตัรอ่ืนใดท่ีแสดง

วา่ผูส้มคัรและผูเ้ขา้สอบเป็นบุคคลคนเดียวกนั 
9. การทดสอบภาษาองักฤษ 

 การผา่นความรู้ภาษาองักฤษส าหรับผูท่ี้สมคัรในหลกัสูตรปริญญาโท ใหเ้ป็นไปตามคุณสมบติัของ
หลกัสูตร แต่ส าหรับผู้ท่ีสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ต้องมี
ผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด สามารถดูรายละเอียด
ไดท่ี้ ภาคผนวก 1 หรือ https://grad.psu.ac.th/images/files/news_admis/news270.pdf 
 กรณีท่ีบางคณะ/สาขาวิชาก าหนดเกณฑ์คะแนนภาษาองักฤษเฉพาะ สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ 
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู ้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะบางคณะ/สา ขาวิชา 
https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/admission.html หากผูส้มคัรไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
หรือไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด จะตอ้งด าเนินการสอบ Placement Test ดว้ยโปรแกรม Tell Me More โดย
บณัฑิตวิทยาลยัจะก าหนดบญัชีและระยะเวลาในการสอบแก่ผูส้มคัรผา่นทางอีเมลท่ี์ระบุในใบสมคัร 

10. สถานท่ีติดต่อสอบถาม 
 1) วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนยท์รัพยากร
การเรียนรู้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7428-6983-4, 0-7428-6988, 0-7428-6996 หรือ 0-7428-
6997 โทรสาร 0-7428-6992 หรือ E-mail: grad@group.psu.ac.th หรือ website: https://grad.psu.ac.th/th/ 
  

https://grad.psu.ac.th/images/files/news_admis/news270.pdf
https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/admission.html
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2) วิทยาเขตปัตตานี 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  อ .เมือง  จ .ปัตตานี  94000  
โทร. 0-8648-93053 Email: narissara.sa@psu.ac.th 
 3) วิทยาเขตภูเกต็ 
 งานรับนกัศึกษาและทะเบียนกลาง กองวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต อ.กระทู ้จ.ภูเก็ต 83120  โทร. 0-7627-6050-1 โทรสาร 0-7627-6029  
E-mail: paphichaya.n@phuket.psu.ac.th 
 4) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
  กองวิชาการและการพฒันานกัศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000 โทร. 0-7735-5450 E-mail: tippawan.ro@psu.ac.th 
 5) วิทยาเขตตรัง 
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 102 หมู่ 6 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 
โทร. 075-201765 E-mail: theeranit.j@psu.ac.th 

11. ส่ิงท่ีผู้สมัครควรทราบและปฏิบัติ 
 1) หากผูส้มคัรมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาของหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน หรืออ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียน ให้ติดต่อกบัผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตามรายช่ือท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดการรับสมคัร
ของแต่ละสาขาวิชา 
 2) กรณีหลกัฐานการสมคัรท่ีส่งมา หากเป็นฉบบัส าเนาขอใหผู้ส้มคัรลงนามรับรองส าเนาเอกสาร
ดว้ยตนเองทุกฉบบั 
 3) การยืน่ใบสมคัรทางอินเตอร์เน็ต 
▪ หากผูส้มคัรส่งหลกัฐานการสมคัรไม่ครบถว้น หรือไม่ช าระเงินค่าสมคัรสอบ บณัฑิตวิทยาลยัจะ

ไม่พิจารณาใบสมคัรและจะไม่ติดต่อหรือแจง้ไปยงัผูส้มคัร จะถือวา่ใบสมคัรนั้นเป็นโมฆะ 
▪ หากใกลก้ าหนดวนัสอบคดัเลือก แต่ผูส้มคัรยงัไม่ไดรั้บหลกัฐาน “บตัรประจ าตวัผูส้มคัรสอบ” 

ซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัจะจดัส่งใหท้่านทางไปรษณีย ์ขอใหท้่านน าบตัรประชาชนตวัจริงไปแสดง
ในวนัสอบ  
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เรียนที่วทิยาเขตหาดใหญ่  
คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม 
หลกัสูตรภาคปกต ิ                        
1. จ านวนนักศึกษาท่ีรับ                         10   คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 (นกัศึกษาทัว่ไป) 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 และมีประสบการณ์ในการท าโครงงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  2.1.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 (ส าหรับนกัวิจยัดุษฎีบณัฑิต) 
  2.2.1 เป็นนกัวิจยัหรือนกัวิชาการและบุคลากรสังกดัสถาบนัการศึกษา ส่วนราชการ และ
หน่วยงานต่างๆ  
  2.2.2 มีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณภาพยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปี 
  2.2.3 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
  2.2.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบั 1 หรือ 2 ทางส่ิงแวดลอ้ม
หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก และมีประสบการณ์ในการท าโครงงานวิจยัท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  2.3.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
  2.4.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการส่ิงแวดล้อมหรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25  หรือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  และมี
ประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปีหลงัส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท โดยมีหนังสือ
รับรองจากผูบ้งัคบับญัชาหรือจากหวัหนา้หน่วยงาน 
  2.4.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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 2.5 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
  2.5.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางส่ิงแวดลอ้มหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผล
การ เรียนอยูใ่นระดบัดีมาก และมีประสบการณ์ในการท าโครงงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่ 
1 ปี 
   2.5.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.6 ผูส้มคัรทุกแผนการศึกษา (ขอ้ 2.1 – 2.5) ตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
3. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  (ส่งทางไปรษณีย์มาท่ี คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 หรือยืน่ท่ีงานบริการการศึกษา  
คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
 3.1 กรอบแนวคิดโครงงานวิจยั (Concept Research Proposal) ท่ีคาดว่าจะท าวิทยานิพนธ์ จ านวน  
1 ชุด 
 3.2 หลกัฐานแสดงพื้นฐานความรู้ดา้นภาษาองักฤษ เช่น TOFEL ประกาศนียบตัรจากสถาบนัสอน
ภาษา หรือ อ่ืนๆ (ถา้มี) ท่ีเทียบเคียงได ้
 3.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การท าโครงการวิจยัจากผูบ้ังคบับญัชา หรือ หัวหน้าหน่วยงาน 
หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาจ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
 3.4 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้หน่วยงาน จ านวน 1 ชุด 
(ถา้มี) 
 3.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือ อาจารยท่ี์มีคุณสมบติัท่ีเทียบเคียงได ้ท่ีจะใหก้ารดูแลระยะเร่ิมตน้ 
 3.6 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ หรืองานวิจยัในลกัษณะ
อ่ืน เช่น วิทยานิพนธ์ โครงงานนกัศึกษา (ปริญญาตรี) หรือตน้ฉบบัเพื่อส่งตีพิมพจ์ านวน 1 ชุด 
 หมายเหตุ ในกรณีท่ีนกัศึกษาทั้ง แบบ 1 และ แบบ 2 ท่ีมีคุณสมบติัไม่เขา้เกณฑ ์แต่ไดแ้สดงความ
พร้อมอ่ืนๆ เช่น มีคุณวุฒิใกลเ้คียงแต่เป็นผูช่้วยวิจยัในโครงการวิจยัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาดูแลอยู ่ฯลฯ จะรับ
พิจารณาด้วย บนเง่ือนไขท่ีต้องมีการทดสอบศกัยภาพในการศึกษา โดยคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ งโดย
หลกัสูตรก่อน 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความสามารถทางการวิจยัในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นนักวิจยัท่ีสามารถวางแผน 
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ด าเนินงานวิจยัดว้ยตนเองและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ เพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัสากล รวมทั้งมีจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 ผศ.ดร.อรมาศ สุทธินุ่น ประธานกรรมการหลกัสูตร สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   
คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โทร. 074-286829  E-mail oramas.s@psu.ac.th 
 6.2 นางสาวศศิพชัร พูลสวสัด์ิ ผูป้ระสานงานหลกัสูตร คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
โทร. 074-286-806 โทรสาร 074-429-758 E-mail: sasipatch.p@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 

2) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลงังานอย่างยั่งยืน 
หลกัสูตรภาคปกต ิ                                       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ                             10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 หรือมี
บทความวิชาการในฐาน  TCI, Scopus, หรือ ISI และ 
  2.1.2 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยัดา้นพลงังานอยา่งนอ้ย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ใน
การท างานอยา่งนอ้ย 2 ปี 
  2.1.3 มีผลการสอบภาษาองักฤษ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาก าหนด (หรือสอบผ่านการประเมินทกัษะทางภาษาองักฤษภายใน 1 ปีการศึกษาแรก)
  2.1.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 กรอบแนวคิดโครงงานวิจยั (Concept Research Proposal) จ านวน 1 ชุด (1-2 หนา้) 
 3.2 ผลงานวิจยัท่ีเคยท า 
 3.3 หนงัสือรับรองการศึกษาหรือปริญญาบตัรทั้งปริญญาตรีและโท 
 3.4 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งปริญญาตรีและโท 
 3.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 500, CB 173, IBT 61), IELT 5, PSU GET 60% หรือ
ผา่นภายในสองภาคการศึกษาแรก 
 3.6 หนงัสือรับรองคุณสมบติัประจ าตวั (Recommendation) จากอาจารยผ์ูส้อนหรือผูบ้งัคบับญัชา 
จ านวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มภาคผนวกแนบทา้ยคู่มือการสมคัรสอบคดัเลือกฯน้ี) 
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4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 

ปัจจุบนัหลกัสูตรการจดัการพลงังานอย่างย ัง่ยืน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับคณะต่าง  ๆ ในมหาวิทยาลัย  เ ช่น คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ ใน
วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์ ในวิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และ
การจดัการ ในวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และคณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ในวิทยาเขตภูเก็ต  
 คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จดัสรรทุนให้กบันกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพ ทั้งในส่วนท่ีไดรั้บจดัสรรจาก
มหาวิทยาลยั จากกองทุนวิจยัและเงินรายไดค้ณะฯ ศูนยค์วามเป็นเลิศแห่งชาติดา้นการจัดการส่ิงแวดลอ้ม
และของเสียอนัตราย และส่วนท่ีจดัหามาจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ
ของผูช่้วยสอน และ/หรือ ผูช่้วยวิจัย คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม พร้อมท่ีจะสนับสนุนนักศึกษาทั้ ง
เงินเดือน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนวิจัย  โดยจะพิจารณาจากผลงานของนักศึกษาแต่ละคน 
(Performance based) นอกจากนั้นคณะไดจ้ดัสรรทุนส าหรับ นกัศึกษาต่างชาติ ในกลุ่ม ASEAN 2 ทุนต่อ
ปี นอกจากน้ีหลกัสูตรการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื ด าเนินงานภายใตบ้ณัฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการระบบ
พลงังานท่ีสามารถจดัสรรทุนการศึกษาและทุนวิจยัตามความสามารถของนกัศึกษา  
 อน่ึง เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์และประเด็นปัญหาในปัจจุบนัและขอ้ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
เพื่อให้สามารถผลิตบณัฑิต ดา้นการจดัการพลงังานอย่างย ัง่ยืนท่ีมีลกัษณะจ าเพาะชดัเจน สอดคลอ้งกบั
ความต้องการภายในประเทศและพฒันาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมในระดับสากล คณะจึงได้
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยหลากหลายสาขาวิชา และมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบสห
วิทยาการท่ีเช่ือมโยงประเด็นตั้งแต่ต้นน ้ าท่ีเก่ียวกับการจัดหาแหล่งพลังงาน ลักษณะความต้องการ
พลงังาน ถึงปลายน ้าดา้นพลงังานตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกท่ีเปิดสอนโดยคณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
หรือโดยคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลยัให้สอดคลอ้งกบัการท าวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาท่ีกล่าว
ข้างต้นน้ี เป็นเพียงกรอบแนวทางในการศึกษาเท่านั้ น นักศึกษาสามารถก าหนดแผนการเรียนให้
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ในการท าวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาได้ ทั้งน้ี คณะฯ มีนโยบายท่ีจะ
ผลักดันให้นักศึกษามีระบบการปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-supervision) ระหว่าง  คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และคณาจารยจ์ากสถาบนัต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงคณะฯ 
มีความสัมพนัธ์ทางวิชาการ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
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   6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เก้ืออนนัต ์เตชะโต ประธานหลกัสูตร   E-mail: kuaanan.t@psu.ac.th 
    6.2 น.ส. ปวีณรัตน์ ณ พทัลุง ผูป้ระสานงานหลกัสูตร E-mail: paweenrat.n@psu.ac.th  
โทร 074-286803 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

3) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม 
หลกัสูตรภาคปกติ                    
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        35 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร    
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือ 
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มมาแลว้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หลงัส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีผลงานวิจยัท่ีท าส าเร็จ
และไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้ในวารสารระดบัชาติท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI เป็นอยา่งนอ้ย 
  2.1.3  คุณสมบติัอ่ืนๆใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา  โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 
2.50 หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา  และมีประสบการณ์ในการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม มาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือ
รับรองจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้หน่วยงาน หรือ                 
  2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและมีหัวขอ้
วิจยัท่ีสนใจซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทางของหลกัสูตร โดยได้รับการรับรองจากอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
และ 
 2.2.4 คุณสมบติัอ่ืนๆใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 โครงงานวิจยั (Concept Research Proposal) ถา้มีจะไดรั้บพิจารณาเป็นพิเศษ 
 3.2 หนงัสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั (Recommendation) จากอาจารยผ์ูส้อนหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาจ านวน 2 ชุด (ตามแบบฟอร์มภาคผนวกแนบทา้ยคู่มือการสมคัรสอบคดัเลือกฯน้ี) 
 3.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับัญชา จ านวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มใน
ภาคผนวกแนบทา้ยคู่มือการสมคัรสอบคดัเลือกฯ น้ี) 
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หมายเหต ุ(ส่งเอกสารการสมคัรทางไปรษณียม์าท่ี คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 หรือ ยืน่เอกสารท่ีงานบริการ
การศึกษา คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการจัดการความรู้อย่างบูรณาการ  เพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งมีจิตส านึก คุณธรรมและจริยธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร    
 6.1 ดร.วรดร ไผเ่รือง  ประธานกรรมการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โทร. 074-286836   
E-mail worradorn.p@psu.ac.th   
 6.2 นางสาวศศิพชัร พูลสวสัด์ิ ผูป้ระสานงานหลกัสูตร คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
โทร. 074-286-806 โทรสาร 074-429-758 E-mail: Sasipatch.p@psu.ac.th  
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 

4) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน 
หลกัสูตรภาคปกต ิ                 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      10    คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 
 1) เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ 
 2) เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.00 และเป็น
ผูผ้่านประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเลือกท าวิจยั และ/หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
เผยแพร่ในสาขานั้นๆมาก่อน  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 
 1) เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
 2) เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.50 และ เป็น
ผูผ้า่นประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มอยา่งนอ้ย 1 ปี 
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3. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
4. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนมุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีสามารถวิเคราะห์ วิจยั และ
ประยุกต์ใช้หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนโดยตั้งโจทยจ์าก
ชุมชนเป็นหลกั โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และการบูร
ณาการภาคประชาสังคมร่วมด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการพฒันาเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน และ
แก้ไขปัญหาชุมชน สามารถบริหารจดัการทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาในการส่ือสารเพื่อก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสืบทอดองคค์วามรู้อย่างต่อเน่ือง
ในชุมชนสร้างจิตส านึกร่วมของชุมชนในการยกระดับการพัฒนาจัดการระบบนิเวศชุมชนเพื่อการ
ท่องเท่ียว และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวได้อย่างต่อเน่ือง สามารถบรรลุเป้าหมายชุมชน
เขม้แขง็น่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
5.  ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 5.1 การศึกษาขอ้มูลเพื่อจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้  พื้นท่ีเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
(Green destination  at Samui island) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 5.2 การจัดการเครือข่ายและรูปแบบการพฒันาการการท่องเท่ียวของราษฎร หมู่เกาะบุโหลน 
จงัหวดัสตูล 
 5.3 กระบวนการจดักาเครือข่ายชุมชนทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือนกระบวนการนโยบายสาธารณะดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน กรณีศึกษา เครือข่ายลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 
 5.4 การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนโดยภาคีในท้องถ่ินจงัหวดัสงขลา ภายใตโ้ครงการภาคี
ส่งเสริมความเขม้แขง็ของทอ้งถ่ินโดยการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล (PLEDGE II) ของ UNDP 
 5.5 รูปแบบการมีส่วนร่วมและแผนการตลาดในการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน: กรณีศึกษา
โหนดนาเล อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
 5.6 การบนัทึกเร่ืองเล่าหมู่เกาะพีพี: เพื่อการส่ือความหมายในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 5.7 การศึกษาเบ้ืองตน้เพื่อพฒันาโจทยวิ์จยั เร่ือง"ระบบการจดัการชายแดน"  กรณีศึกษาธุรกิจ
ท่องเท่ียว 
 5.8 การพฒันาระบบสืบคน้สารสนเทศการท่องเท่ียวปัจจยัท่ีส่งผลต่อนวตักรรมการบริการส าหรับ
ธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศไทยเชิงนิเวศภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย โดยใชฐ้านความรู้ออนโทโลย ี
 5.9 การท่องเท่ียวเชิงศรัทธาเพื่อฟ้ืนฟูคุณค่าการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ กรณีศึกษาลุ่มน ้ า
ทะเลสาบสงขลา 
 5.10 การจดัท าตน้แบบการด าเนินธุรกิจแนวเศรษฐกิจพอเพียงของอุตสาหกรรมโรงแรมสู่ก าร
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
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 5.11 การก าหนดรูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนของต าบลสทิงพระ จังหวดั
สงขลา. 
 5.12 กระบวนการจดัการเครือข่ายชุมชนทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ดา้นการจดัการ ส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
 5.13 การพฒันาชุมชนเขม้แขง็เพื่อส่ิงแวดลอ้มยัง่ยนื   
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
    6.1 รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร  คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โทร. 074-286823 , 
074-286806 E-mail: parichart.v@psu.ac.th  
 6.2 นางสาวศศิพชัร พูลสวสัด์ิ นกัวิชาการอุดมศึกษา  โทร. 074-286806   
E-mail: sasipatch.p@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

5) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลงังานอย่างยั่งยืน 
หลกัสูตรภาคปกติ                                      
1. จ านวนนกัศึกษาท่ีจะรับ                               10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 
  2.1.1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 และ 
  2.1.2 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยัดา้นพลงังานอย่างนอ้ย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ใน
การท างานอยา่งนอ้ย 2 ปี 
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
  2.2.2 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยัดา้นพลงังานอยา่งนอ้ย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ใน
การท างานอยา่งนอ้ย 2 ปี 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 ผู ้สมัครทุกแผนการศึกษา (ข้อ 2.1 –  2.2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาก าหนด  (หรือสอบผ่านการประเมิน
ทกัษะทางภาษาองักฤษภายใน 1 ปีการศึกษาแรก) 
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3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 กรอบแนวคิดโครงงานวิจยั (concept research proposal) จ านวน 1 ชุด (1-2 หนา้) 
 3.2 ผลงานวิจยัท่ีเคยท า 
 3.3 หนงัสือรับรองการศึกษาหรือปริญญาบตัร 
 3.4 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 3.5 ผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL (PB 450, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU TEP 50% หรือ
ผา่นการประเมินภาษาภายในปีการศึกษาแรก 
 3.6 หนังสือรับรองคุณสมบติัประจ าตวั (Recommendation) จากอาจารยผ์ูส้อนหรือผูบ้งัคบับญัชา 
จ านวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มภาคผนวกแนบทา้ยคู่มือการสมคัรสอบคดัเลือกฯน้ี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 ปัจจุบนัหลกัสูตรการจดัการพลงังานอย่างย ัง่ยืน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับคณะต่าง  ๆ ในมหาวิทยาลัย  เ ช่น คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปะศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ใน
วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์ ในวิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คณะศิลปะศาสตร์และ
การจดัการ ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และคณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ในวิทยาเขตภูเก็ต  
 คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จดัสรรทุนให้กบันกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพ ทั้งในส่วนท่ีไดรั้บจดัสรรจาก
มหาวิทยาลยั จากกองทุนวิจยัและเงินรายไดค้ณะฯ ศูนยค์วามเป็นเลิศแห่งชาติดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และของเสียอนัตราย และส่วนท่ีจดัหามาจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ
ของผูช่้วยสอน และ/หรือ ผูช่้วยวิจัย คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม พร้อมท่ีจะสนับสนุนนักศึกษาทั้ ง
เงินเดือน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนวิจัย โดยจะพิจารณาจากผลงานของนักศึกษาแต่ละคน 
(Performance based) นอกจากนั้นคณะไดจ้ดัสรรทุนส าหรับ นกัศึกษาต่างชาติ ในกลุ่ม ASEAN 2 ทุนต่อ
ปี นอกจากน้ีหลกัสูตรการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื ด าเนินงานภายใตบ้ณัฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการระบบ
พลงังานท่ีสามารถจดัสรรทุนการศึกษาและทุนวิจยัตามความสามารถของนกัศึกษา  
 อน่ึง เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์และประเด็นปัญหาในปัจจุบนัและขอ้ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
เพื่อให้สามารถผลิตบณัฑิต ดา้นการจดัการพลงังานอย่างย ัง่ยืนท่ีมีลกัษณะจ าเพาะชดัเจน สอดคลอ้งกบั
ความต้องการภายในประเทศและพฒันาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมในระดับสากล คณะจึงได้
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยหลากหลายสาขาวิชา และมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบสห
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วิทยาการท่ีเช่ือมโยงประเด็นตั้งแต่ต้นน ้ าท่ีเก่ียวกับการจัดหาแหล่งพลังงาน ลักษณะความต้องการ
พลงังาน ถึงปลายน ้าดา้นพลงังานตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกท่ีเปิดสอนโดยคณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
หรือโดยคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกบัการท าวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาท่ีกล่าว
ข้างต้นน้ี เป็นเพียงกรอบแนวทางในการศึกษาเท่านั้ น นักศึกษาสามารถก าหนดแผนการเรียนให้
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ในการท าวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาได้ ทั้งน้ี คณะฯ มีนโยบายท่ีจะ
ผลักดันให้นักศึกษามีระบบการปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-supervision) ระหว่างคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และคณาจารยจ์ากสถาบนัต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงคณะฯ 
มีความสัมพนัธ์ทางวิชาการ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
   6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เก้ืออนนัต ์เตชะโต ประธานหลกัสูตร   E-mail: kuaanan.t@psu.ac.th  
   6.2 น.ส. ปวีณรัตน์ ณ พทัลุง ผูป้ระสานงานหลกัสูตร E-mail: paweenrat.n@psu.ac.th โทร 074-286803 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะการแพทย์แผนไทย 
1) หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย 
หลกัสูตรภาคปกต ิ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      5 คน 
2. คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
 2.1 หลกัสูตรแบบ 1   
  2.1.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยประยกุตห์รือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่น้อยกว่า 3.25 ในกรณีท่ี ผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
หรือสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ ผูส้มคัรตอ้งได้รับใบประกอบโรคศิลป์ ทางดา้นการแพทย ์
แผนไทย ในประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นอย่างน้อย หรือใบประกอบโรคศิลป์แพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 
และเคยผ่านการท างานวิจัยหรือโครงงานท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทย โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ  
  2) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีประสบการณ์ใน
การท าวิจยัในสาขาการแพทยแ์ผนไทย และมีผลงานวิจยัตีพิมพร์ะดบัชาติหรือนานาชาติ โดยจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  และ 

  3)  มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  

  2.1.2   ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2   
  1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 ในกรณีท่ีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือ
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกตผ์ูส้มคัรตอ้งไดรั้บใบประกอบโรคศิลป์ ทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
ในประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นอยา่งนอ้ย หรือใบประกอบโรคศิลป์แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์และเคยผา่น
การท างานวิจยัหรือโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทยโดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ 

  2)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีประสบการณ์ใน
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การท าวิจยัในสาขาการแพทยแ์ผนไทยและมีผลงานวิจยัตีพิมพร์ะดบัชาติหรือนานาชาติ โดยจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  และ 

  3)  มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  
 2.2  หลกัสูตรแบบ 2   

  2.2.1   ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1  
  1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือสาขาวิชา

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่น้อยกว่า 3.00 ในกรณีท่ีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
หรือสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตผ์ูส้มคัรตอ้งไดรั้บ ใบประกอบโรคศิลป์ ทางดา้นการแพทยแ์ผน
ไทยในประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นอยา่งนอ้ย หรือใบประกอบโรคศิลป์แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือ 

  2)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีประสบการณ์ใน
การท าวิจยัในสาขาการแพทยแ์ผนไทยและมีผลงานวิจยัตีพิมพร์ะดบัชาติหรือนานาชาติ โดยจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  และ 

  3)  มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา   
  2.2.2   ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 

  1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 ในกรณีท่ีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือ
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บใบประกอบโรคศิลป์ ทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
ในประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นอยา่งนอ้ย หรือใบประกอบโรคศิลป์แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือ 
  2)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีประสบการณ์ใน
การท าวิจยัในสาขาการแพทยแ์ผนไทย และมีผลงานวิจยัตีพิมพร์ะดบัชาติหรือนานาชาติ โดยจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  และ 

  3)  มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา     
3.  หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1  ส าเนาใบประกอบโรคศิลป์  3 ชุด (ถา้มี) 
     3.2  โครงร่างงานวิจยัฉบบัยอ่ท่ีตนเองสนใจ ความยาว 1 หนา้กระดาษ A4  3 ชุด  
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 3.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4.  ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ฝ่ายสนบัสนุนวิชาการ คณะการแพทยแ์ผนไทย อาคารคณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ชั้น 8  
โทร 0-7428-2707 โทรสาร 0-7428-2709 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 35,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย 
หลกัสูตรภาคปกต ิ        
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1  ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1   
         2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่นอ้ยกวา่ 3.25 ในกรณีท่ีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผูส้มัครต้องได้รับใบประกอบโรคศิลป์ ทางด้านการแพทย  ์
แผนไทย ในประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นอย่างน้อยและเคยผ่านการท างานวิจยัหรือโครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแพทยแ์ผนไทย โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ 
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาและมีคุณสมบติัตามขอ้ 2.1.1 แต่มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 
2.75 มีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาการแพทยแ์ผนไทย และมีผลงานวิจยัตีพิมพร์ะดบัชาติหรือ
นานาชาติอยา่งต่อเน่ือง โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ 
  2.1.3 มีคุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
  2.1.4 กรณีท่ีไม่มีเกรดเฉล่ียใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2   
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่นอ้ยกวา่ 2.50 ในกรณีท่ีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผูส้มัครต้องได้รับใบประกอบโรค ศิลป์ ทางด้านการแพทย  ์
แผนไทย ในประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นอยา่งนอ้ย และ 
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  2.2.2  มีคุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
  2.2.3  หากมีคุณสมบติัในขอ้ 2.2.1-2.2.2 ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.2.4 กรณีท่ีไม่มีเกรดเฉล่ียใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ข 
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกว่า 2.50  และมีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
  2.3.2 มีคุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
3.  หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1  ส าเนาใบประกอบโรคศิลป์  3 ชุด 
      3.2  โครงร่างงานวิจยัฉบบัยอ่ท่ีตนเองสนใจ ความยาว 1 หนา้กระดาษ A4  3 ชุด  
4.  ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ฝ่ายสนบัสนุนวิชาการ  คณะการแพทยแ์ผนไทย  อาคารคณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ชั้น 8   
โทร 0-7428-2707  โทรสาร 0-7428-2709 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 
หลกัสูตรภาคปกต ิ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.50 ในกรณีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่าท่ี
ก าหนด จะตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติไม่นอ้ยกว่า 
1 ปี โดยมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้หน่วยงาน และมีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษ
ตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 
มีเอกสารท่ีเช่ือถือได้รับรองและมีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ  2.1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยั
ก าหนด หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 
มีเอกสารท่ีเช่ือถือได้รับรองและมีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชาจ านวน 1 ชุด  
 3.2 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่จ านวน  1 ชุดหรือหลักฐานตอบรับต้นฉบับเพื่อ
พิจารณาตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ (ถา้มี) 
 3.3 หัวขอ้วิจยัท่ีสนใจจะศึกษา ขอ้เสนอเอกสารเชิงหลกัการ (Concept paper) ความยาวไม่เกิน 2 
หนา้กระดาษ A4  ประกอบดว้ย 
  1) ช่ือโครงการวิจยั  
  2) หลกัการและเหตุผล  
  3) วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
  4) กรอบแนวคิดในการวิจยั  
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  5) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยั 

 3.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มุ่งผลิตนกัวิชาการขั้น
สูงท่ีมีองคค์วามรู้ขั้นสูงทางดา้นการจดัการทรัพยากรเกษตรในเขตร้อน โดยจดัการเรียนการสอนเชิงรุก 
การให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองผา่นการวิจยั ซ่ึงเนน้ระบบการผลิตและการจดัการทางการเกษตร
แบบบูรณาการ ยึดหลกัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ดุษฎีบณัฑิตมีคุณภาพและความสามารถใน
การสร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมดา้นการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนท่ีมีคุณภาพระดบัสากล 
ขณะเดียวกนัก็ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน เป็นดุษฎีบณัฑิตท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการ
ท างานได้อย่างมีหลักการ เหตุผล สามารถส่ือสารหรือถ่ายทอดข้อมูลความรู้ทางวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถประสานงานกบับุคลากรในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสามารถเลือกท าวิทยานิพนธ์
ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงดังน้ี กลุ่มการผลิตพืช (Crop production) กลุ่มทรัพยากรดินและน ้ า (Land Water 
Resource) กลุ่มสัตวศาสตร์   (Animal Science) กลุ่มทรัพยากรทางน ้ า  (Aquatic Resources) และกลุ่ม
เศรษฐสังคม (Socio-Economics)  
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 ดร.นฤมล พฤกษา  ประธานหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โทร  074-286234   
E-mail : narumon.pr@psu.ac.th 
 6.2 นางสาวสุดธิดา  แซ่เบ่า เลขานุการหลกัสูตร โทร. 074-286223  E-mail: suttida.s@psu.ac.th  
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ภาควิชาพืชศาสตร์      หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยชีีวภาพของพืชปลูก 
 - กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช 
 - กลุ่มวิชาการปรับปรุงพนัธุ์พืช 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีมลด็พนัธุ์ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท มีผลการเรียนในระดบัดี มี
ประสบการณ์ในการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารทางวิชาการท่ีมีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสาขา
นั้นๆ พิจารณากลัน่กรอง 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีผลการเรียนในระดบัดีมาก
และมีประสบการณ์ในการท าปัญหาพิเศษ/โครงงาน 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท มีผลการเรียนในระดบัดี 
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีผลการเรียนในระดบัดี 
 2.5 ผูส้มคัรทุกแผนการศึกษาต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ท่ีสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี และได้
คะแนนตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
3. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  (ให้ยื่นหรือส่งท่ีภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ) 
 3.1 ใบประมวลผลการศึกษา ในระดบัปริญญาตรี/โท 
 3.2 ประวติัการท าวิจยัและผลงานทางวิชาการ (รวมผลงานจากการศึกษาทุกระดบั ทั้งปัญหาพิเศษ
โครงงานวิทยานิพนธ์) ให้เขียนในลกัษณะของบรรณานุกรม รวมทั้งตวัผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ใน
กรณีท่ีเป็นรายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ์ ให้สรุปเฉพาะผลและสาระเพียงสั้นๆ (1-2 หนา้/เร่ือง) หากมี
จ านวนมาก เสนอเฉพาะท่ีเด่นๆ ท่ีเป็นผลงานหลกัของผูส้มคัร 
 3.3 กรอบหลกัการและเหตุผลของงานวิจยัท่ีจะท าวิทยานิพนธ์ส าหรับผูส้มคัรหลกัสูตรแบบท่ีเรียน
รายวิชา และท าวิทยานิพนธ์ ส่วนผูส้มคัรหลกัสูตรแบบท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ให้เสนอโครงการวิจยัท่ีจะ
ท าเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ 

 3.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มี 2 แบบ คือ 
 แบบ 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ (48 หน่วยกิตส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทและ 72 หน่วย
กิต ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรี) ส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์วิจยัท่ีมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารท่ีมีการตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการ 
 แบบ 2 เรียนรายวิชา (ไม่ต ่ากวา่ 12 หน่วยกิต ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท และไม่ต ่ากวา่ 
24 หน่วยกิตส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ) และท าวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต 
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ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท และ 48 หน่วยกิต ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี) 
ส าหรับผูต้อ้งการศึกษาวิชาการและเทคนิคขั้นสูงเพื่อใชท้ าการวิจยั 
 หลกัสูตรทั้งสองแบบเนน้ผลิตนกัวิชาการขั้นปริญญาเอก ท่ีสามารถสร้างงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและ
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม การใชท้รัพยากรเพื่อการผลิตท่ีย ัง่ยืน การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิชาการ 
ทั้ งผลงานและ โครงการวิจัย การท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐาน  
โดยการเรียนและการสัมมนาทางวิชาการภายใตก้ารสอนและดูแลของคณะอาจารยท่ี์ปรึกษา และการ
ตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
 สาขาท่ีจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
 1) การผลิตพืช ทั้งพืชไร่ เช่น ขา้ว ขา้วโพด ถัว่เหลืองถัว่เขียว ถัว่ลิสง ไมผ้ล และไมย้ืนตน้ เช่น 
มงัคุดลองกอง ส้ม ปาล์มน ้ ามนั ยางพารา พืชท่ีมีศกัยภาพในภาคใต ้เช่น ถัว่ฝักยาว แตงกวา มะเขือเทศ 
พริกกะหล ่าปลี บรอกโคลี ขา้วโพดหวาน ขา้วโพดฝักอ่อน พืชผกัและไมด้อกไมป้ระดบัอ่ืนๆ และพืช
อาหารสัตว ์รวมระบบการปลูกพืชและนิเวศวิทยาการผลิตพืช 
 2) การปรับปรุงพนัธุ์พืชทั้งวิธีมาตรฐานและทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
 3) เทคโนโลยชีีวภาพทั้งการพฒันาวิธีการเพาะเล้ียงเซลลเ์น้ือเยื่อ และอวยัวะเพื่อการขยายพนัธุ์ การ
ปรับปรุงพนัธุ์และพนัธุวิศวกรรม 
 4) เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการทดสอบ และการควบคุมคุณภาพเมล็ดพนัธุ์เพื่อ
การเพาะปลูกในภูมิอากาศร้อนช้ืน รวมทั้งการผลิตและเก็บรักษา 
 5) สรีรวิทยาการผลิตพืชท่ีเก่ียวกบักระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช เพื่อการผลิตพืช 
รวมทั้งการจดัการดา้นวชัพืชโรค และแมลงศตัรูพืช และปฐพีวิทยา 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1  ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 0-7455-8808, 0-7428-6139  
โทรสาร  0-7455-8803   E-mail: arpom.c@psu.ac.th 
    6.2 ศาสตราจารย ์ดร.สมปอง  เตชะโต โทร. 0-7428-6153, 08-1609-9034 โทรสาร 0-7455-8803 
E-mail : sompong.t@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

3) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
ภาควิชาวาริชศาสตร์     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เทคโนโลยีการประมง หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยั โดยมีผลงานวิจยัท่ี
ไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ และมีเอกสารหลกัฐานรับรองหรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เทคโนโลยีการประมง หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาริชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บ
การตีพิมพ์และเผยแพร่และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีมีผลการเรียนดี 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เทคโนโลยีการประมง หรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีผลการเรียนดีมาก 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เทคโนโลยีการประมง หรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.5 ผูส้มคัรทุกแผนการศึกษาต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษท่ีสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยต้อง
คะแนนตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
3. เอกสารประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)  
 3.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 3.3 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ (เฉพาะผูส้มคัรเรียนหลกัสูตรแบบ 1)  

 3.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
 3.5 อ่ืนๆ (ถา้มี) เช่นหลกัฐานการไดรั้บทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ครอบคลุมการศึกษาวิจยัทางดา้นทรัพยากรใน
แหล่งน ้ าจืด น ้ ากร่อย และทะเล ทั้งในแง่ของระบบนิเวศ การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า และการจดัการทรัพยากร
ในแหล่งน ้าต่างๆ เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนเนน้ในแขนงวิชาท่ีสนใจ  
 หลกัสูตรมี 2 แบบ คือ  



34 
 

 

 แบบ 1 :  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ซ่ึงเป็น
วิทยานิพนธ์ท่ีมี  คุณภาพสูง ก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่และความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ แต่อาจเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต 
 แบบ 2 :  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั โดยมีการศึกษารายวิชา ร่วมกบัการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมี
คุณภาพสูง ก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ และความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   โครงสร้างหลกัสูตร 

 

จ านวนหน่วยกติ 

ผู้จบปริญญาโท ผู้จบปริญญาตรี 
หลกัสูตรแบบ 1*     
วิทยานิพนธ์ 48 72 
รวมไม่นอ้ยกวา่ 48 72 
หลกัสูตรแบบ 2     
หมวดวิชาบงัคบั 3 12 
หมวดวิชาบงัคบัเลือก 3 3 
หมวดวิชาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 6 9 
วิทยานิพนธ์ 36 48 
รวมไม่นอ้ยกวา่ 48 72 

   * - อาจตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่นบัหน่วยกิต (Audit) เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าวิจยั 
      -  นักศึกษาท่ีเขา้เรียนหลกัสูตรแบบ 1 ตอ้งทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาแบบไม่นับหน่วยกิตจ านวน 3 
คร้ัง และรายงานความกา้วหน้าของการวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  ผู้สนใจควร
ติดต่อหาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ได้ก่อนสมัครเข้าศึกษา 
6. ทิศทางของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับ ช่ือ – สกุล สาขาท่ีวิจัย 

1 รศ.ดร. สมหมาย เช่ียววารีสัจจะ 
E-mail: sommai.c@psu.ac.th 

การจดัการคุณภาพน ้าและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

2 ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยกุ 
E-mail : naraid.s@psu.ac.th 

โรคและพยาธิสัตวน์ ้า 

3 ดร.ยทุธพงษ ์สังขน์อ้ย 
Email: yutthapong.s@psu.ac.th 

นิเวศวิทยาจุลินทรียใ์นแหล่งน ้ า เทคโนโลยีชีวภาพทาง
ทะเล 

4 ดร.พรพิมล เช้ือดวงผยุ 
E-mail: pornpimon.b@psu.ac.th 

การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 
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5 ดร.ธีญาภรณ์  แกว้ทวี  
E-mail : teeyaporn.k@psu.ac.th 

การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

6 ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ  
E-mail: eknarin_r@psu.ac.th 

นิเวศวิทยาชายฝ่ัง ป่าชายเลน สัตวห์นา้ดิน แพลงกต์อน 

ดูประวติัและผลงานวิจยัของคณาจารยไ์ดท่ี้เวบ็ไซต ์ http://www.natres.psu.ac.th/FNR/aquatic/ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 7.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรศ ซ่วนยกุ E-mail : naraid.s@psu.ac.th หรือ  
 7.2 คุณรัตนา โพชะเรือง E-mail : rattana.po@psu.ac.th ภาควิชาวาริชศาสตร์  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทรศพัท ์(074) 286193-4, 558807 โทรสาร (074) 558807  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

4) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 
ภาควิชาธรณีศาสตร์     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาที่จะรับ      5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์หรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
  2.1.2 เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยัอยูใ่นสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางปฐพีศาสตร์ 
หรือการจดัการทรัพยากรดิน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืนนอกเหนือจากขอ้ 2.1.1 และ 2.1.2 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาปฐพีศาสตร์หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามขอ้ 2.2.1 หรือส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ในสาขาวิชาอ่ืนทางดา้นวิทยาศาสตร์ แต่มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.50 โดยมีประสบการณ์ท างานใน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา
หรือหน่วยงาน หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 2.2.1 - 2.2.2 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
4. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรดิน มุ่งเนน้ท่ีจะผลิตบณัฑิตให้มี
ความรู้ดา้นการจดัการทรัพยากรดินและความสามารถในการวิจยัในดา้นการใช้และการจดัการทรัพยากร
ดินได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนศึกษาวิจยัปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินไม่ถูกตอ้งตามศกัยภาพและสมรรถ
นภาพของท่ีดิน หรือไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
และหาทางแกไ้ขหรือเสนอแนะวิธีแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น หลกัสูตรประกอบดว้ย 2 แผนการศึกษา คือ 
 1) แผน ก แบบ ก 1 เป็นหลกัสูตรส าหรับนักวิชาการและผูบ้ริหารท่ีมีความรู้และประสบการณ์
ทางการจดัการทรัพยากรดินดีอยู่แลว้ แต่ตอ้งการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การวิจยัและคุณวุฒิใน
แขนงวิชาเฉพาะแผนน้ีจะท าและสอบผา่นวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
 2) แผน ก แบบ ก 2 เป็นหลกัสูตรท่ีเรียนรายวิชาและท าการวิจยัส าหรับนักวิชาการระดบัปริญญา
ตรีท่ียงัไม่มีประสบการณ์มากนกั จะประกอบดว้ยรายวิชาบงัคบั จ านวน 6 หน่วยกิต รายวิชาเลือก จ านวน 

12 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์  จ านวน 18 หน่วยกิต 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 5.1 ดร.ขวญัตา ขาวมี ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 5.2 คุณสิขเรศ แสงข า โทร. 0-7428-6171-2  E-mail: sikarase.s@psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

5) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏีวิทยา 
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช          หลกัสูตรภาคปกติ        
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขากีฏวิทยา การจดัการศตัรูพืช หรือสาขาอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาเห็นวา่มี
คุณสมบติัเหมาะสม หรือ 
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  2.1.2 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับกีฏวิทยาไม่ต ่ากว่า 1 ปี หลงั
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ หรือ 
  2 .1 .3  คุณสมบัตินอก เหนือจากข้อ  2.1.1 และ  2.1.2 ให้อยู่ ใน ดุลยพิ นิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขากีฏวิทยา การจดัการศตัรูพืช หรือสาขา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50  หรือ 
  2.2.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หนังสืออนุญาตให้มาสมคัรสอบหรือลาศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับัญชา จ านวน 1 ชุด (ส าหรับ
ผูส้มคัรท่ีเป็นขา้ราชการ) และ/หรือ 
 3.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา  จ านวน 1 ชุด (ส าหรับผูส้มคัรท่ีมี
คุณสมบติัตาม ขอ้ 2.1.2 ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกแนบทา้ยคู่มือการสมคัรสอบคดัเลือกฯ น้ี) 
 3.3 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ (ส าหรับผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 2.1.2) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และ
ทกัษะดา้นกีฏวิทยา และการจดัการแมลงศตัรูพืชท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศเกษตร และมีความสามารถน า
วิทยาการใหม่ๆ ท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในการจัดการแมลงศัตรูหรือแมลงท่ีมีประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยัง่ยืน จดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต เป็นหลกัสูตรเดียวในพื้นท่ีภาคใตแ้ละเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัไม่ก่ีแห่งท่ี
เปิดสอนหลกัสูตรและผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นกีฏวิทยา ทั้งวิชาพื้นฐานและบูรณาการเพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นในการเกษตรและการพฒันาประเทศ นกัศึกษาท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถสมคัรงาน
ไดท้ั้งต าแหน่งงานทัว่ไปทางการเกษตร 
 นอกจากน้ีหลกัสูตรมีแผนการศึกษาใหเ้ลือกเรียน 2 แบบ ดงัน้ี 
  1. หลกัสูตร แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การท าวิทยานิพนธ์  นกัศึกษาตอ้งท า
และสอบผา่นวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต   
  2. หลกัสูตร แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีมีการเรียนรายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ 
โดยประกอบดว้ย วิชาบงัคบั 9 หน่วยกิต วิชาเลือก 9 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต การเรียน
การสอนในหลกัสูตร แผน ก แบบ ก 2 ประกอบดว้ย การบรรยาย ปฏิบติัการ การคน้ควา้เอกสารเพิ่มเติม 
การเสนอรายงาน การอภิปราย  และการดูงานนอกสถานท่ี ทั้งน้ีนกัศึกษาสามารถเลือกท าวิทยานิพนธ์ได้
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ตามความสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การจดัการแมลงศตัรูพืช การควบคุมแมลงศตัรูพืชโดยชีววิธี  
พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง อนุกรมวิธานของแมลง แมลงสังคม นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของแมลง  เป็น
ตน้  ซ่ึงภาควิชามีความพร้อมในการท่ีจะสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ทั้งในส่วนของห้องปฏิบติัการ 
แปลงทดลองของภาควิชา และสถานีวิจยัของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง 3 แห่ง  ในจงัหวดัสงขลา 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นริศ  ทา้วจนัทร์ ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร โทร. 0-7428-6100 
หรือ 0-7428-6101 โทรสาร 0-7455-8806 E-mail: narit.t@psu.ac.th และ narit_taochan@yahoo.com 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
  

6) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฒันาการเกษตร 
ภาควิชาพฒันาการเกษตร     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     20 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง มีผลการเรียนในระดบัดี-ดีมาก และ 
  2.1.2 เป็นผูท่ี้มีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ หรือ มีประสบการณ์ในการท าวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเกษตร การพฒันาชนบท การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐศาสตร์
เกษตรหรือธุรกิจเกษตรไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
  2.1.3 คุณสมบติันอกเหนือจากท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีก่ียว
ขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและมี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเกษตร การพฒันาชนบท และการจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐศาสตร์เกษตรหรือธุรกิจเกษตร ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  2.2.2 คุณสมบติันอกเหนือจากท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
3. หลักฐ านประกอบการสมัค ร เฉพาะสาขาวิ ช า  ( ให้ ยื่ น ส่ ง ท่ี ภาควิ ช าพัฒนาการ เกษตร  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ) 
 - ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) 
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4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิตมหาบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถในมิติทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเกษตร (เกษตร ปศุสัตว ์ประมง ทรัพยากรป่าไม ้และชายฝ่ัง) และการพฒันา
ชนบท การวิเคราะห์ปัญหาและศกัยภาพในการพฒันาอยา่งเป็นระบบ การวางแผนรวมทั้งการจดัการผลิต
และพฒันาเชิงพื้นท่ี การปฏิบติังานพฒันา โดยเนน้ 5 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ (1) การพฒันาการเกษตรและชนบท 
(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (3) การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (4) การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยภ์าคการเกษตร (5) นโยบายและการวางแผนการพฒันาการเกษตร  
 นอกจากน้ียงัจดัใหมี้การเรียนการสอนเพื่อเตรียมการให้นกัศึกษามีความรู้ความสามารถในการวิจยั
ดา้นพฒันาการเกษตร จ านวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียนตลอดหลกัสูตร 36-38 หน่วยกิต โดยผูเ้รียน
สามารถเลือกศึกษาได ้3 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 (ท าวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีวิชาเรียน)  แผน ก แบบ ก 2 
(มีวิทยานิพนธ์และวิชาเรียน) และแผน ข (มีวิชาเรียน การสอบประมวลความรอบรู้และการท าสารนิพนธ์) 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ศาสตราจารย ์ดร.บญัชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพฒันาการเกษตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
โทร 0-7428-6121 โทรสาร 0-7455-8810  E-mail: buncha.s@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
7) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ภาควิชาพืชศาสตร์      หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     15 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เกษตรสาขาวิชาพืชศาสตร์  
พืชสวน พืชไร่ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  2.1.2 ผูป้ฏิบติังานวิจยัในหน่วยราชการ และเอกชนตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยั
อยูใ่นสาขาวิชาพืชศาสตร์อยา่งนอ้ย 2 ปี โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ หรือ         
  2.1.3 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 และ
ตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัมาก่อน เช่น การท าปัญหาพิเศษ หรือเป็นผูช่้วยวิจยั โดยมีหนังสือ
รับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือหวัหนา้โครงการวิจยั 



40 
 

 

  2.1.4 ตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิทยาศาสตร์เกษตรหรือวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือปฏิบติังานในสาขาวิชาพืชศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งกับทางพืชศาสตร์มาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษาและตอ้งมีหนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงานจากผู ้บังคับบัญชา  หากได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
ต่างประเทศ จะตอ้งมีมาตรฐานท่ีประเมินแลว้เทียบเท่าปริญญาตรีของสถาบนัการศึกษาภายในประเทศ 
  2.2.2. ในกรณีท่ีไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาในสาขาท่ีระบุในขอ้ 2.2.1 ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสาขาวิชาพืชศาสตร์มาแลว้ไม่น้อยกว่า  2 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา  ทั้ งน้ีต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 และต้องมีหนังสือรับรองการ
ปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา 
  2.2.3 ตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ว่าดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หลกัฐานตามท่ีระบุในคุณสมบติัของผูส้มคัรแต่ละระดับปริญญาและแบบของหลกัสูตรท่ี
สมคัรเรียน (ใบประมวลผลการศึกษา) 
 3.2 ประวติัการท าวิจยัและผลงานทางวิชาการ (รวมผลงานจากการศึกษาทุกระดบัทั้งปัญหาพิเศษ 
โครงงาน วิทยานิพนธ์) ให้เขียนในลกัษณะของบรรณานุกรม รวมทั้งตวัผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ ใน
กรณีท่ีเป็นรายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ์ ใหส้รุปเฉพาะผลและสาระเพียงสั้น ๆ (1-2 หนา้/เร่ือง) หากมี
จ านวนมาก เสนอเฉพาะท่ีเด่นๆ ท่ีเป็นผลงานหลกัของผูส้มคัร 
 3.3 กรอบหลกัการและเหตุผลของงานวิจยัท่ีจะท าวิทยานิพนธ์ส าหรับผูส้มคัรหลกัสูตรแบบท่ีเรียน
รายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ ส่วนผูส้มคัรหลกัสูตรแบบท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ใหเ้สนอโครงการวิจยัท่ีจะท า
เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ 
 3.4 อ่ืนๆ ท่ีผูส้มคัรตอ้งการแสดงวา่มีความรู้ความสามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดบัน้ีได ้  
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าในการเตรียมตัวสอบ  
 5.1 เก่ียวกบัพืชและสาระในสาขาท่ีจะท าวิทยานิพนธ์ 
 5.2 สถิติและวิธีการท าวิจยั (สถิติส าหรับการวิจยัทางเกษตร ไดแ้ก่ สหสัมพนัธ์ การถดถอยอยา่งง่าย 
และการถดถอยพหุคูณไคสแควร์ แผนการทดลองและเทคนิคการใช ้การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์
ขอ้มูล การแปลผลการทดลองการค านวนเก่ียวกบัเมทรกซ์) 
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 5.3 สรีรวิทยาการผลิตพืช (ทฤษฎีหลกัการ และแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกับการประยุกต์วิทยาการ
สรีรวิทยาของพืชเพื่อการผลิตพืช อิทธิพลของปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผล
ผลิต) 
 5.4 การปรับปรุงพนัธุ์พืช (การสืบพนัธุ์ของพืช พนัธุกรรมพื้นฐานส าหรับการปรับปรุงพนัธุ์พืช
ผสมตวัเองและพืชผสมขา้มการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีีวภาพส าหรับการปรับปรุงพนัธุ์พืช) 
 5.5 การเสนอโครงการวิจยัและตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ เน้นผลิตนักวิชาการระดับปริญญาโทท่ี
สามารถสร้างงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม การใชท้รัพยากรเพื่อการผลิตท่ีย ัง่ยืน 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิชาการทั้งผลงานและโครงการวิจยั การท าวิจยัและเผยแพร่ผลงานวิจยัใน
วารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐาน โดยการเรียนและการสัมมนาทางวิชาการ ภายใตก้ารสอนและดูแลของคณะ
อาจารยท่ี์ปรึกษา และการตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 7.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  หวงัวโรดม  โทร. 0-7428-6149 โทรสาร 0-7455-8803  
Email: vichai.w@ psu.ac.th 
 7.2 ภาควิชาพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  โทร.  0-7428-6139  โทรสาร 0-7455-8803  
Email: arpom.c@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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9. แบบฟอร์มการเลือกกลุ่มวิชา  
 

 
        กรุณาขีดเคร่ืองหมาย ✓ ลงในคอลมัน์ทางขวามือเพ่ือเลือกอนัดับและระบุชนิดพืชท่ีสนใจศึกษา 
 
ช่ือ-สกุล………………………………………………………………….…… 
เลขท่ีสมัคร/เลขท่ีประจ าตัวสอบ……………………………………………… 
 

กลุ่มวิชา 
 

เลือกอนัดับที่ 1 เลือกอนัดับที่ 2 เลือกอนัดับที่ 3 ชนิดพืชท่ีสนใจศึกษา 
(โปรดระบุ) 

1.  การปรับปรุงพนัธุ์พืช     
2.  เทคโนโลยเีมลด็พนัธุ์     
3.  เทคโนโลยชีีวภาพของพืชปลูก     
4.  การผลิตพืช     
    4.1  สรีรวิทยาการผลิต     
    4.2  เทคโนโลยกีารผลิต     
    4.3  ระบบนิเวศเกษตร     
    4.4  การจดัการวชัพืช     
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8) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช          หลกัสูตรภาคปกติ        
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา  หรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโรคพืช
วิทยา การจดัการศตัรูพืชหรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง   
  2.1.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาโรคพืชวิทยา กีฏวิทยา  
การจดัการศตัรูพืช  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   
  2.2.2 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
3.  หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หนังสืออนุญาตให้มาสมคัรสอบหรือลาศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับัญชา จ านวน 1 ชุด (ส าหรับ
ผูส้มคัรท่ีเป็นขา้ราชการ) และ/หรือ 
 3.2 ส าเนาใบประมวลผลการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 3.3 ส่งหวัขอ้วิทยานิพนธ์และแนวคิดงานวิจยัท่ีสนใจ (ความยาวตามความเหมาะสม)  
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  เป็นหลักสูตรการศึกษาการท า
วิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แผน ก แบบ ก 1 จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต  และหลกัสูตรการศึกษา
รายวิชาร่วมกบัการท าวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 โดยมีวิชาเรียน 18 หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ 18 
หน่วยกิต  ทั้งน้ีนักศึกษาสามารถเลือกท าวิทยานิพนธ์ไดใ้นสาขาวิชาโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา แบคทีเรีย 
ไส้เดือนฝอย ไวรัส และโฟโตพลาสมา สาขาระบาดวิทยาของโรคพืช และสาขาการควบคุมโรคพืช การ
เรียนและการท าวิจยัมุ่งเน้นเทคโนโลยีสมยัใหม่  เช่น การวินิจฉัยสาเหตุโรคพืชโดยใช้เทคนิคทางชีว
โมเลกุล การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี เป็นตน้ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนินนัท ์พรสุริยา ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 โทร. 0-7428-6037 หรือ 0-7428-6101-2 โทรสาร 0-7455-8806 E-mail: chaninun.p@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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9) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
ภาควิชาวาริชศาสตร์      หลกัสูตรภาคปกติ         
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     15 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1  
     2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เทคโนโลยกีารประมงหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี เป็น
ตน้ และ  
  2.1.2 เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยัอยู่ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับทางวาริชศาสตร์  
โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า เทคโนโลยกีารประมง หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี  
 2.3 คุณสมบติันอกเหนือจากน้ี อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. เอกสารประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขา  
 3.1 ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) 
 3.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 3.3 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ (เฉพาะผูส้มคัรเรียน แผน ก แบบ ก 1) 
4. ก าหนดการสอบ  
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ  
 5.1 การเพาะเล้ียงสัตวน์า้  
 5.2 ระบบนิเวศของแหล่งน ้า  
 5.3 สถานการณ์ปัจจุบนัของทรัพยากรทางน ้า  
 5.4 การจดัการทรัพยากรประมง 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้
ทางดา้นวาริชศาสตร์อยา่งเป็นระบบ และมีความสามารถในการวิจยัดา้นใดดา้นหน่ึงในสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่
นิเวศวิทยาของแหล่งน ้ า ทรัพยากรประมง ทรัพยากรชายฝ่ังและการจดัการ การเพาะเล้ียงสัตวน์า้ สมุทร
ศาสตร์ หรือด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และเปิดโอกาสแก่บุคลากรทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ศึกษา
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการวิจยัเฉพาะทาง  
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   โครงสร้างหลกัสูตรประกอบดว้ย 2 แผนการศึกษา คือ 
 1) แผนก แบบ ก1 เป็นหลกัสูตรส าหรับผูท่ี้มีความรู้ประสบการณ์ด้านวาริชศาสตร์ ตอ้งการให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการวิจยั ในแขนงวิชาเฉพาะ แผนน้ีจะท าและสอบผา่นวิทยานิพนธ์ 
 2) แผน ก แบบ ก2 เป็นหลกัสูตรท่ีต้องการให้ผูเ้รียนมีความรอบรู้ในรายวิชาในสาขาวิชาวาริช
ศาสตร์ยิง่ขึ้น ประกอบดว้ย รายวิชาบงัคบั รายวิชาเลือก และวิทยานิพนธ์ 
7. ทิศทางของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับ ช่ือ – สกุล สาขาท่ีวิจัย 

1 รศ.ดร. สมหมาย เช่ียววารีสัจจะ 
E-mail: sommai.c@psu.ac.th 

การจดัการคุณภาพน ้าและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

2 ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยกุ 
E-mail : naraid.s@psu.ac.th 

โรคและพยาธิสัตวน์ ้า 

3 ดร.ยทุธพงษ ์สังขน์อ้ย 
Email: yutthapong.s@psu.ac.th 

นิเวศวิทยาจุลินทรียใ์นแหล่งน ้ า เทคโนโลยีชีวภาพทาง
ทะเล 

4 ดร.พรพิมล เช้ือดวงผยุ 
E-mail: pornpimon.b@psu.ac.th 

การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 

5 ดร.ธีญาภรณ์  แกว้ทวี  
E-mail : teeyaporn.k@psu.ac.th 

การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

6 ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ  
E-mail: eknarin_r@psu.ac.th 

นิเวศวิทยาชายฝ่ัง ป่าชายเลน สัตวห์นา้ดิน แพลงกต์อน 

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 8.1 ดร.พรพิมล เช้ือดวงผยุ E-mail : pornpimon.b@psu.ac.th หรือ  
 8.2 คุณรัตนา  โพชะเรือง rattana.po@psu.ac.th  
 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90112 โทรศพัท ์(074) 286193-4, 558807 โทรสาร (074) 558807  
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
10) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ภาควิชาสัตวศาสตร์      หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     7  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
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2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
สัตวบาล หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ 
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
สัตวบาล หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.75 และเป็นผูท่ี้มีผลงานวิจยัท่ีได้รับ
การตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ หรือมีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางสัตวศาสตร์ไม่น้อย
กวา่ 1 ปี หรือ 
  2.1.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
สัตวบาลหรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทาง
สัตวศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีรวมทั้งมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ 
  2.1.4. คุณสมบติันอกเหนือจากขอ้ 2.1.1-2.1.3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์  
สัตวบาลหรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล
โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.50 แต่ตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมในส่วนของวิชาชีพไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือ 
  2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยมี
คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นสัตวศาสตร์ สัตวบาล หรือดา้นอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งมาไม่ต ่ากวา่ 1 ปี โดยมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหน่วยงาน   
 2.3 คุณสมบติันอกเหนือจากขอ้ 2.2.1 - 2.2.3 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 งานวิจยัท่ีสนใจประกอบดว้ยหัวขอ้งานวิจยัหลกัการและเหตุผลวตัถุประสงคแ์นวทางในการวิจยั /
วิธีการวิจยัประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (โดยสังเขป) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 5.1 สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนวิจยั 
 5.2 เทคนิคการวิจยัทางสัตวศาสตร์ 
 5.3 อาหารและการประกอบสูตรอาหารสัตว ์
 5.4 โภชนาศาสตร์สัตวแ์ละโภชนาศาสตร์สัตวป์ระยกุต์ 
 5.5 หลกัการปรับปรุงพนัธุ์สัตว ์
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 5.6 การผลิตสัตวปี์กโคเน้ือโคนมสุกร 
 5.7 สรีรวิทยาการสืบพนัธุ์ของสัตวเ์ล้ียง 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการสัตวศาสตร์ท่ี
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และน าความรู้ไปประยุกตใ์ชก้บัการจดัระบบการผลิตสัตวข์องเกษตรกรราย
ย่อย และการผลิตสัตวใ์นเชิงอุตสาหกรรมตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไดโ้ดยเน้นความสมดุล
ของสภาวะแวดลอ้มและการผลิตสัตวท่ี์ปลอดภยัและมีความยัง่ยนื 
7. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตร และ Area research interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีทิศทางงานวิจยัหลกัในการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์ และผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยัเพื่อชุมชน  โดยงานวิจัยของคณาจารยท่ี์ก าลงั
ด าเนินการในปัจจุบนั มีดงัน้ี 
 7.1 การพฒันาศกัยภาพในการเล้ียง และการจดัการไก่พื้นเมือง ใหมี้สมรรถภาพการผลิตสูงขึ้น 
 7.2 การอนุรักษพ์นัธุกรรมและพฒันาศกัยภาพในการเล้ียงและการจดัการโคพื้นเมือง 
 7.3 การเล้ียงและการจดัการแพะ เพื่อใหมี้ศกัยภาพในการผลิตเน้ือและนมสูงขึ้น โดยมีคุณภาพตาม
ความตอ้งการของตลาด 
 7.4 การพฒันาศกัยภาพการใชส้มุนไพรในการเล้ียงสัตว ์เพื่อเป็นฐานในการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์
และอาหารปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภค 
 7.5  การผลิตสัตวต์ามมาตรฐานฮาลาล 
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.วนัวิศาข ์งามผอ่งใส ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
โทร. 0-7428-6069, 0-7455-8805 โทรสาร 0-7455-8805 E-mail : wanwisa.n@psu.ac.th หรือ  
E-mail : benjamas.ch@psu.ac.th 
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะแพทยศาสตร์ 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์     หลกัสูตรภาคปกติ       
รูปแบบการเรียนการสอน     ใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอนท้ังหมด 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      5  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษา แบบ 1  (รับทั้งภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2) 
  2.1.1 แบบ 1.1 ส าหรับนกัศึกษาทัว่ไป  
  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า โดย
มีผลการเรียนอยู่ในระดบัดีมาก หรือมีผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีการทบทวน (Peer-review) และอยู่
ในฐานขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้
  2.1.2 แบบ 1.1 ส าหรับนกัวิจยัดุษฎีบณัฑิต  
  - เป็นนกัวิจยัและบุคลากรสังกดัสถาบนัการศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ 
   - มีผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปี 
   - ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
  2.1.3 ส าหรับผูท่ี้จะเขา้ศึกษา แบบ 1.2 
  1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตร
บณัฑิต เภสัชศาสตรบณัฑิต สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดบัดีมาก 
หรือมีประสบการณ์ในการท างานวิจยัและมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีการทบทวน (Peer-review) และ
อยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้หรือ 
  2) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางดา้นวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
มีผลการเรียนอยู่ในระดบัดีมาก และมีประสบการณ์ในการท างานวิจยัและมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารท่ีมี
การทบทวน (Peer-review) และอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2  (รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 ) 
  2.2.1 ส าหรับผูท่ี้จะเขา้ศึกษาแบบ 2.1 
  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2.2.2 ส าหรับผูท่ี้จะเขา้ศึกษาแบบ 2.2 
  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือ
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 
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 2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลยั
ก าหนด 
        PSU-TEP    คะแนนถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะ (ฟัง อ่าน เขียน) ไม่ต ่ากวา่ 50% หรือ 
        CU-TEP    ไม่ต ่ากวา่ 50 คะแนน   หรือ 
        TOEFL (Paper Based)  ไม่ต ่ากวา่ 450 คะแนน หรือ 
        TOEFL (ITP)    ไม่ต ่ากวา่ 470 คะแนน หรือ 
        TOEFL (Computer Based)  ไม่ต ่ากวา่ 133 คะแนน หรือ 
        TOEFL (Internet Based)  ไม่ต ่ากวา่ 45 คะแนน   หรือ 
        IELTS     ไม่ต ่ากวา่ 4.5 คะแนน   
 2.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

       *หมายเหต ุผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 หลกัสูตรฯ จะรับสมคัรเฉพาะผูเ้ขา้ศึกษา แบบ 1 
เท่านั้น 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  หรือ บทคดัยอ่โครงการวิจยั จ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
 3.2 แนบรายละเอียดประสบการณ์การท างาน (โดยการพิมพ)์ จ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
 3.3 เขียนรายละเอียดช่ือท่ีอยูแ่ละ E-mail Address ของผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัผูส้มคัร 
(โดยการพิมพ)์ จ านวน 1 ชุด 
 3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 3.5 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน
(Recommendation) จ านวน  2 ชุด 
     3.6 หวัขอ้เร่ืองและรายละเอียดการท าวิจยัท่ีสนใจ 
 3.7 ผลการสอบภาษาองักฤษ  PSU-TEP หรืออ่ืนๆ (เช่น CU-TEP, TOEFL, IELTS) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าส าหรับการเตรียมตัวสอบ 
 ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษา แบบ 1 
 5.1 ศึกษางานวิจยัท่ีนกัศึกษามีความสนใจท าเป็นงานวิจยัวิทยานิพนธ์ คุณวุฒิและความช านาญของ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฯ  
 5.2 เตรียมโครงร่างโดยย่อ (Short Proposal) ของงานวิจยัท่ีสนใจท าเป็นงานวิจยัวิทยานิพนธ์ เม่ือ
ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่หลกัสูตร 
 5.3 ติดต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีนักศึกษามีความประสงค์จะท าวิจยัวิทยานิพนธ์ภายใตค้วาม
ดูแลของอาจารยท์่านนั้นล่วงหนา้ก่อนเขา้รับการสอบสัมภาษณ์    
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6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 6.1 Biomedical Sciences เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึกระดับโมเลกุลหรืออณูชีววิทยา (Molecular 
Biology) ก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในกลไกการเกิดโรคและการด าเนินโรค ซ่ึงจะน าไปสู่การคน้พบวิธี
รักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6.2 เป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและประยุกต์ท่ีมี
มาตรฐานสากล เนน้ให้การศึกษาดา้นเซลลว์ิทยาและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย ์เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมี
ความรู้ และมีศกัยภาพในการสร้างผลงานวิจยัในระดบัสากล 
 6.3 การเรียนการสอนในหลกัสูตรจะเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและมีส่วนร่วม มีการสอนปฏิบติัการ
ท่ีหลากหลายตรงตามงานวิจยัของนักศึกษา และมีกิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ ไดแ้ก่ 
Journal Club, Biomedical Topic Discussion, Work Progress และ Biomedical and Technological Sciences 
Seminar (BTS’s seminar) นอกจากน้ี ยงัพฒันาให้นักศึกษามีทกัษะในการรู้จกัวิเคราะห์ด้วยตนเอง  มี
ทกัษะในการส่ือสาร น าเสนอผลงาน และมีผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ  
 6.4 เป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  ซ่ึง
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการเรียนและการปฏิบติังานวิจยัวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาเอก  รวมถึงค่าใชจ่้าย
ในการท าวิจยัในสถาบนัต่างประเทศ 
 6.5 ทุนการศึกษา 
  1) ทุนบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริง 
เงินเดือน  10,000 บาท/เดือน ค่าวสัดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อน าเสนอผลงานในประเทศไม่เกิน 15,000 
บาท ค่าใชจ่้ายการท าวิจยัในประเทศ ไม่เกิน 15,000 บาท  
  2) ทุนสนบัสนุนบณัฑิตศึกษา น าเสนอผลงานวิจยั ณ ต่างประเทศ ไม่เกิน 80,000 บาท 
  3) ทุนสนบัสนุนบณัฑิตศึกษาท าวิจยั ณ ต่างประเทศ ไม่เกิน 300,000 บาท 
 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ประธานฯ หรือเลขานุการ  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาโท-เอก  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  โทร. 0-7445-1180 ถึง 1, 0-7442-9584 โทรสาร 0-7442-9584  
E-mail: biomed@medicine.psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
ภาควิชาโครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์  หลกัสูตรภาคปกติ     
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      7  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
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 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1  
  -  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานวิจยัในแขนงวิชาท่ี
ตอ้งการศึกษา โดยมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ในวารสารท่ีอยู่ในฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ ซ่ึงมีหลกัฐานรับรอง หรือ อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
       - คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2  
 - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีผลการเรียนดีมาก สาขาวิชาทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมชีวการแพทย ์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

-  เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานวิจยัในแขนงวิชาท่ีตอ้งการศึกษา หรือมีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่
ท่ีมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการท าวิจยั 

- คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
     2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1  

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ โดยมี
หลักฐานรับรองหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หรือเป็นผูส้ าเร็จปริญญา
แพทยศาสตรบณัฑิตเกียรตินิยม 

- คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2  

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทีมีผลการเรียนดีมาก สาขาวิชาทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมชีวการแพทย ์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.5 ผู้สมัครเข้าศึกษา (ทุกแผนการศึกษา) ต้องผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด (ในกรณีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน) 
 3.2 หนงัสือแจง้วตัถุประสงคใ์นการเรียนเป็นภาษาองักฤษ โดยระบุถึง สาเหตุ แรงจูงใจ ท่ีตอ้งการ
เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์พร้อมทั้งงานวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาหรือ
สนใจ มีแนวคิดเก่ียวกับการท าวิจัยเร่ืองนั้นอย่างไร โดยเขียนในลักษณะเรียงความไม่น้อยกว่า  3 
หนา้กระดาษ A4 
 3.3 บทความ บทคดัย่อ ท่ีน าเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือ ไดรั้บการยอมรับเพื่อตีพิมพ์หรือ
ตีพิมพแ์ลว้ (ถา้มี) 
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 3.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
 3.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา หรืออาจารย์ผูท่ี้สอนในระดับปริญญาตรี และ/หรือ  
ปริญญาโท จ านวน 2 ท่าน 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 5.1 หนงัสือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัพื้นฐานทางวิศวกรรม วสัดุศาสตร์ 
 5.2 วิศวกรรมชีวการแพทย ์ขั้นพื้นฐาน ส านกัพิมพส่์งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) โดย ดร.ปัณรสี 
ฤทธิประวติั และคณะ ISBN 9789744434197 
 5.3 หนงัสือเตรียมสอบภาษาองักฤษส าหรับปริญญาโท หรือเอก 
 5.4 หนงัสือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สรีรวิทยา และคณิตศาสตร์ ในระดบัปริญญาตรี 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 โครงการจดัตั้งสถาบนัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ชั้น 6 อาคาร 100 ปี คณะแพทยศาสตร์  
โทร. 0-7445-1743 โทรสาร 0-7445-1744  Websit: www.bme.psu.ac.th 
E-mail : ibme.psuinfo@gmail.com   
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 

3) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวทิยา (นานาชาติ) 
หน่วยระบาดวิทยา      หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     14 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษาแบบ 1.1 และ 2.2) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ผูส้ าเร็จ
การศึกษาจากหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก และสาขา
ระบาดวิทยา สุขศึกษา อาชีวอนามยั พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ 
 2.2 ตอ้งมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติอย่างนอ้ย 1 เร่ือง ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของผลงานท่ี
ใชใ้นการส าเร็จการศึกษา (เฉพาะแบบ 1.1) 
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 2.3 เป็นผูก้  าลงัศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท สาขาวิชาระบาด
วิทยา ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการหลกัสูตรลงความเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะ
เปล่ียนระดบัใหเ้ป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกได ้
 2.4 มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 
 2.5 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือจบปริญญาโทสาขาอ่ืนซ่ึงให้อยู่ใน
ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
 2.6 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
     3.1 ประวติัและผลงาน (Curriculum Vitae) 
 3.2 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ หรือ บทคดัยอ่โครงการวิจยั 1 ชุด (ถา้มี) 
 3.3 หนงัสือรับรองการศึกษา (transcript)  
 3.4 หนงัสือรับรองประสบการณ์ท างาน (Recommendation) จ านวน 2 ชุด 
 3.5 ผลการสอบภาษาองักฤษ เช่น  
  TOEFL (Paper Based)  ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Computer Based)  ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Internet Based)  ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ 
  IELTS     ไม่ต ่ากวา่ 5 คะแนน หรือ 
  CU-TEP    ไม่ต ่ากวา่ 60 คะแนน หรือ 
  PSU-TEP    ไม่ต ่ากวา่ 60 คะแนน 
 3.6 หวัขอ้เร่ืองและรายละเอียดการท าวิจยัท่ีสนใจ 
 3.7 หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด  (ในกรณีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน) 
 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลักสูตรระบาดวิทยาเน้นการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยให้มีการประสานระหว่าง
ภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั มีทั้งมิติดา้นเทคนิควิชาการและมิติดา้นการพฒันาคุณธรรมความสามารถของ
ผูเ้รียน ซ่ึงน าไปสู่ความเป็นผูน้ าในสังคมการพฒันาดา้นเทคนิคอยู่ในเน้ือหารายวิชาและการวดัผล ส่วน
การพฒันาดา้นความเป็นผูน้ าจะสอดแทรกไประหวา่งการเรียนการสอน การปฏิบติัในภาคสนาม และการ
ท าวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรน้ีเหมาะทั้งแพทยแ์ละพยาบาลในทุกสาขาวิชา นักสาธารณสุข นักวิจยัจาก
ห้องทดลอง นกัคณิตศาสตร์และสถิติ นกัพฒันาสังคม และนกัวิชาการดา้นต่างๆ ท่ีท างานและตอ้งการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท่ีมีผลกระทบด้านสุขภาพ โดยเน้นการสร้างแนวคิดและการปฏิบัติท่ีเกิด
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ประโยชน์และเป็นท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านวิจยั ท าให้เกิดมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสูงด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขให้สามารถสร้างผลงานการวิจัย ท่ีน ามาพฒันาสุขภาพของมนุษยชาติ หลกัสูตรน้ีท าให้มัน่ใจ
ไดว้่าภูมิภาคส่วนน้ีของโลกมีนักวิจยัสุขภาพรุ่นใหม่ ซ่ึงมีคุณภาพสูงออกสู่วงการวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อพฒันาสุขภาพของประเทศต่างๆ สืบไป 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
    6.1 น.ส. อญัญวดี ล่ิมวชิรโชติ E-mail: anyavadee@hotmail.com หรือ  
    6.2 น.ส ไซนา สีหยง Email: saina.seeyong@gmail.com    
    หน่วยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  โทร 074-451165-6 โทรสาร 074-429754 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 45,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

4) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หลกัสูตรภาคปกต ิ          
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ         4 คน  
2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 
          2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือ ผูส้ าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
  2.1.2 ตอ้งมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง  ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
ผลงานท่ีใชใ้นการส าเร็จการศึกษา (เฉพาะแบบ 1.1) 
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิต 
  2.2.2 มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา   
   3.1  ประวติัและผลงาน (Curriculum Vitae) 
   3.2  ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ หรือ บทคดัยอ่โครงการวิจยั 1 ชุด (ถา้มี) 
    3.3  หนงัสือรับรองการศึกษา (transcript)  
   3.4  หนงัสือรับรองประสบการณ์ท างาน (Recommendation) จ านวน 2 ชุด 

    3.5  ผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
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   3.6  หวัขอ้เร่ืองและรายละเอียดการท าวิจยัท่ีสนใจ 
4.  ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร    
 5.1 พญ.ภาสุรี  แสงศุภวนิช  (Dr.Pasuree  Sangsupawanich ) email : pasuree@gmail.com 
 5.2 นางนฤมล  สหบดี  (Mrs.Narumol  Sahabodee) หน่วยการศึกษาหลงัปริญญา  
คณะแพทยศาสตร์ โทร. 074-451540 email : knarumol@medicine.psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

5) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์     หลกัสูตรภาคปกติ       
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน      ใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอนท้ังหมด 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      7  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 (รับทั้งภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2) 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันต-
แพทยศาสตรบณัฑิต เภสัชศาสตรบณัฑิต สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ 
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางดา้นวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.50 และ/หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีการทบทวน (Peer-Review)  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 (รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1) 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันต-
แพทยศาสตรบณัฑิต เภสัชศาสตรบณัฑิต สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่า หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
ผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีการทบทวน (Peer-Review)  
 2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หมายเหตุ ผูท่ี้สมคัรเข้าศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 หลกัสูตรฯ จะรับสมคัรเฉพาะผูเ้ข้าศึกษา แผน ก  
แบบ ก 1 เท่านั้น 
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3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ หรือ บทคดัยอ่โครงการวิจยั จ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
 3.2 แนบรายละเอียดประสบการณ์การท างาน (โดยการพิมพ)์ จ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
 3.3 เขียนรายละเอียดช่ือท่ีอยูแ่ละ E-mail Address ของผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัผูส้มคัร  
(โดยการพิมพ)์ จ านวน  1  ชุด 
 3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 3.5 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน
(Recommendation) จ านวน 2 ชุด 
 3.6 หวัขอ้เร่ืองและรายละเอียดการท าวิจยัท่ีสนใจ 
 3.7 ผลการสอบภาษาองักฤษ  PSU-TEP หรืออ่ืนๆ (เช่น CU-TEP, TOEFL, IELTS) 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 5.1 Biomedical Sciences เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึกระดับโมเลกุลหรืออณูชีววิทยา (Molecular 
Biology) ก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในกลไกการเกิดโรคและการด าเนินโรค ซ่ึงจะน าไปสู่การคน้พบวิธี
รักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.2 เป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและประยุกต์ท่ีมี
มาตรฐานสากล เนน้ให้การศึกษาดา้นเซลลว์ิทยาและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย ์เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมี
ความรู้  และมีศกัยภาพในการสร้างผลงานวิจยัในระดบัสากล 
 5.3 การเรียนการสอนในหลกัสูตรจะเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและมีส่วนร่วม มีการสอนปฏิบติัการ
ท่ีหลากหลายตรงตามงานวิจยัของนักศึกษา และมีกิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ  ไดแ้ก่ 
Journal Club, Biomedical Topic Discussion, Work Progress และ Biomedical and Technological Sciences 
Seminar (BTS’s seminar) นอกจากน้ี ยงัพฒันาให้นักศึกษามีทกัษะในการรู้จกัวิเคราะห์ด้วยตนเอง  มี
ทกัษะในการส่ือสาร น าเสนอผลงาน และมีผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ    
 5.4 เป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ซ่ึง
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการเรียนและการปฏิบติังานวิจยัวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาเอก  รวมถึงค่าใชจ่้าย
ในการท าวิจยัในสถาบนัต่างประเทศ  
 5.5 ทุนการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สนบัสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริง เงินเดือน 8,000 
บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายเพื่อน าเสนอผลงานในประเทศไม่เกิน 15,000 บาท ทุนสนับสนุนบณัฑิตศึกษา 
น าเสนอผลงานวิจยั ณ ต่างประเทศ ไม่เกิน 80,000 บาท 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
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 ประธานฯ หรือเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  E-mail: biomed@medicine.psu.ac.th  โทร. 0-7445-1180-1 
หรือ 0-7442-9584 โทรสาร 0-7442-9584   
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
6) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
ภาควิชาโครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์  หลกัสูตรภาคปกติ     
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      7 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาดา้นวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ เป็นผูส้ าเร็จปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต 
  2.1.2 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานวิจยัในแขนงวิชาท่ีตอ้งการศึกษา หรือมีผลงาน
ตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการท าวิจยั 
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาดา้นวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ เป็นผูส้ าเร็จปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต 
  2.2.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1  หนังสือรับรองประสบการณ์ท างานจากหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด (กรณีท่ีมีประสบการณ์การ
ท างาน) 
 3.2  หนังสือแจ้งวตัถุประสงค์ในการเรียน โดยระบุถึง สาเหตุ แรงจูงใจ ท่ีตอ้งการเขา้ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์พร้อมทั้งงานวิจยัท่ีต้องการศึกษาหรือสนใจ มี
แนวคิดเก่ียวกบัการท าวิจยัเร่ืองนั้นอย่างไร  โดยเขียนในลกัษณะเรียงความไม่น้อยกว่า  2 หน้ากระดาษ 
A4 
 3.3  บทความ  บทคดัย่อ ท่ีน าเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือ ไดรั้บการยอมรับเพื่อตีพิมพห์รือ
ตีพิมพแ์ลว้ (ถา้มี) 
 3.4  ผลการสอบภาษาองักฤษ (ถา้มี) 
 3.5  หนงัสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา หรืออาจารยผ์ูท่ี้สอนในระดบัปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบบั 
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4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 5.1 หนงัสือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัพื้นฐานทางวิศวกรรม วสัดุศาสตร์ 
 5.2 วิศวกรรมชีวการแพทย ์ขั้นพื้นฐาน ส านกัพิมพส่์งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่ น)  
โดย ดร. ปัณรสี  ฤทธิประวติั และคณะ ISBN 9789744434197 
 5.3 หนงัสือเตรียมสอบภาษาองักฤษส าหรับปริญญาโท หรือเอก 
 5.4 หนงัสือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ในระดบัปริญญาตรี 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 โครงการจดัตั้งสถาบนัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ อาคาร 100 ปี  ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์   
โทร. 0-7445-1743  โทรสาร 0-7445-1744  Websit: www.bme.psu.ac.th  
E-mail : ibme.psuinfo@gmail.com   
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

7) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (นานาชาติ) 
หน่วยระบาดวิทยา      หลกัสูตรภาคปกติ     
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      6 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เช่น แพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์
กายภาพบ าบดั โดยไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ 
 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาอ่ืนซ่ึงใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร โดยค านึงถึงประวติัการศึกษาและคะแนนเฉล่ียสะสมประกอบการ
พิจารณา  
 2.3 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ประวติัและผลงาน (Curriculum Vitae) 
 3.2 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ หรือ บทคดัยอ่โครงการวิจยั 1 ชุด (ถา้มี) 
 3.3 หนงัสือรับรองการศึกษา (transcript)  
 3.4 หนงัสือรับรองประสบการณ์ท างาน (Recommendation) จ านวน 2 ชุด  
 3.5 ผลการสอบภาษาองักฤษ เช่น  
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  TOEFL (Paper Based)  ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Computer Based)  ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Internet Based)  ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ 
  IELTS     ไม่ต ่ากวา่ 5 คะแนน หรือ 
  CU-TEP    ไม่ต ่ากวา่ 60 คะแนน หรือ 
  PSU-TEP    ไม่ต ่ากวา่ 60 คะแนน 
 3.6 หวัขอ้เร่ืองและรายละเอียดการท าวิจยัท่ีสนใจ 
 3.7 หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด  (ในกรณีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน) 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลักสูตรระบาดวิทยาเน้นการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยให้มีการประสานระหว่าง
ภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั มีทั้งมิติดา้นเทคนิควิชาการและมิติดา้นการพฒันาคุณธรรมความสามารถของ
ผูเ้รียน ซ่ึงน าไปสู่ความเป็นผูน้ าในสังคม การพฒันาดา้นเทคนิคอยู่ในเน้ือหารายวิชาและการวดัผล ส่วน
การพฒันาดา้นความเป็นผูน้ าจะสอดแทรกไประหวา่งการเรียนการสอน การปฏิบติัในภาคสนาม และการ
ท าวิทยานิพนธ์   หลกัสูตรน้ีเหมาะทั้งแพทยแ์ละพยาบาลในทุกสาขาวิชา นักสาธารณสุข นักวิจยัจาก
ห้องทดลอง นกัคณิตศาสตร์และสถิติ นกัพฒันาสังคม และนกัวิชาการดา้นต่างๆ ท่ีท างานและตอ้งการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท่ีมีผลกระทบด้านสุขภาพ โดยเน้นการสร้างแนวคิดและการปฏิบัติท่ีเกิด
ประโยชน์และเป็นท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านวิจยั ท าให้เกิดมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสูงด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขให้สามารถสร้างผลงานการวิจยั ท่ีน ามาพฒันาสุขภาพของมนุษยชาติ หลกัสูตรน้ีท าให้มัน่ใจ
ไดว้่าภูมิภาคส่วนน้ีของโลก มีนกัวิจยัสุขภาพรุ่นใหม่ ซ่ึงมีคุณภาพสูงออกสู่วงการวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อพฒันาสุขภาพของประเทศต่าง ๆ สืบไป 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 นส.อญัญวดี ล่ิมวชิรโชติ E-mail: anyavadee@hotmail.com หรือ  
 6.2 นส. ไซนา สีหยง saina.seeyong@gmail.com หน่วยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  
 โทร 074-451165-6  โทรสาร 074-429754 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 45,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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8) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หลกัสูตรภาคปกต ิ          
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ         4 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก1 และ ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เช่น 
แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบ าบัด รังสีเทคนิค 
สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์เป็นตน้ 
     2.2 มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 
     2.3 แผน ก แบบ ก 1 ตอ้งมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของผลงานท่ีใชใ้นการส าเร็จการศึกษา 
     2.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา   
    3.1  ประวติัและผลงาน (Curriculum Vitae) 
    3.2  ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ หรือ บทคดัยอ่โครงการวิจยั 1 ชุด (ถา้มี) 
    3.3  หนงัสือรับรองการศึกษา (transcript)  
    3.4  หนงัสือรับรองประสบการณ์ท างาน (Recommendation) จ านวน 2 ชุด 
    3.5  ผลการสอบภาษาองักฤษ PSU-TEP หรืออ่ืนๆ (เช่น CU-TEP, TOEFL, IELTS) 
    3.6  หวัขอ้เร่ืองและรายละเอียดการท าวิจยัท่ีสนใจ 
4.  ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร    
 5.1 พญ.ภาสุรี  แสงศุภวนิช (Dr.Pasuree  Sangsupawanich) email : pasuree@gmail.com 
 5.2 นางนฤมล  สหบดี  (Mrs.Narumol  Sahabodee) หน่วยการศึกษาหลงัปริญญา  
คณะแพทยศาสตร์  โทร. 074-451540 email : knarumol@medicine.psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

9) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกนั หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      5 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร   

mailto:knarumol@medicine.psu.ac.th
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 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1   
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขา
วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แพทยศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยา
ศาสตรบณัฑิต รวมถึงสาขาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผูส้ าเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิวิทยา
ศาสตรบณัฑิต นั้น จะพิจารณาถึงรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน และประเมินความพร้อมโดยคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ในการคดัเลือกต่อไปและส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 
2.50 ทั้ งน้ี ต้องเสนอแนวคิดพัฒนางานอาชีวอนามัยระดับประเทศร่วมกับโครงร่างวิทยานิพนธ์   
การพิจารณาอนุมติัใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ  
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขา
วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น แพทยศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยา
ศาสตรบณัฑิต รวมถึงสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานอาชีวอนามยัมา ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี โดยมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้หน่วยงาน และ มี
บทความทางวิชาการดา้นอาชีวอนามยั ตีพิมพใ์นวารสารระดบัประเทศอย่างนอ้ย 2 ฉบบั หรือ วารสารระดบั
นานาชาติอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั และจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2    
            2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ สาขา 
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แพทยศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาศาสตรบณัฑิต รวมถึงสาขาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผูส้ าเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิ
วิทยาศาสตรบณัฑิตนั้น ตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.50 และตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจ าหลกัสูตร หรือ   
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ สาขา
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง  เช่น แพทยศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาศาสตรบณัฑิต รวมถึงสาขาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมีประสบการณ์ท างาน ไม่นอ้ยกว่า 
1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน และตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
ผู้สมัครแผน ก แบบ ก 1 
กรณีเพิ่งส าเร็จการศึกษา 
1. ส าเนา transcript 1 ชุด 
2. ส าเนาใบปริญญาบตัร 1 ชุด 
3. แนวคิดพฒันางานอาชีวอนามยัระดบัประเทศ
ร่วมกบัโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด   

ผู้สมัครแผน ก แบบ ก 2 
กรณีเพิ่งส าเร็จการศึกษา 
1. ส าเนา transcript 1 ชุด 
2. ส าเนาใบปริญญาบตัร 1 ชุด 
3. แนวคิดพฒันางานอาชีวอนามยัระดบัประเทศ
ร่วมกบัโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด   
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กรณีก าลงัท างาน 
1. ส าเนา transcript 1 ชุด 
2. ส าเนาใบปริญญาบตัร 1 ชุด 
3. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 1 ชุด 
4. บทความวิชาการ 1 ชุด(ตามก าหนด) 

กรณีก าลงัท างาน 
1. ส าเนา transcript 1 ชุด 
2. ส าเนาใบปริญญาบตัร 1 ชุด 
3. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 1 ชุด 

4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 หนงัสือประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชา ของหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต แขนงวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช      
 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1รองศาสตราจารย ์ดร.พญ.พิชญา  พรรคทองสุข (ประธานหลกัสูตร)  
 6.2 หน่วยอาชีวอนามยั ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์  
โทร. 0-7445-1167, 0-7445-1548  โทรสาร 0-7442-9921 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
หลกัสูตรภาคปกต ิ          
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ         2 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  2.1.1 ส าหรับผูท่ี้จะเขา้ศึกษาแบบ 1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร-
บณัฑิต โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม  ไม่ต ่ากวา่  3.00  หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิตในสาขา
ต่าง ๆ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  3.25  
หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การท าวิจยัในสาขาท่ีเลือกท าวิจยั  โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่
และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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  2.1.2 ส าหรับผูท่ี้จะเขา้ศึกษาแบบ 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร-
บัณฑิต หรือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่า
ปริญญาตรีทุกสาขา  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  2.2.1 ส าหรับผูท่ี้จะเขา้ศึกษาแบบ 1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตใน
สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรืออ่ืน ๆ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  3.25 หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การ
ท าวิจยัในสาขาท่ีเลือกท าวิจยั  โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง  
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  2.2.2 ส าหรับผู ้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2 .1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ในสาขาต่าง ๆ  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาลศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรืออ่ืน ๆ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

 2.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
      3.1  หนงัสือรับรองการศึกษา (Transcript)  ยืน่พร้อมใบสมคัร 
      3.2  หนงัสืออนุญาตใหล้าศึกษาต่อของผูบ้งัคบับญัชา (เฉพาะผูส้มคัรท่ีเป็นขา้ราชการ)   
จ านวน  1  ฉบบั  
 3.3  หนงัสือรับรองคุณวุฒิประจ าตวั (Letter  of  recommendation)  จ านวน 3  ฉบบั 
 3.4  นกัศึกษายืน่โครงร่างวิจยั  (Proposal)  เฉพาะนกัศึกษาท่ีสมคัรแบบ  By  Thesis  (แบบ 1) 

 3.5  ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4.  ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5.  ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  เป็นหลกัสูตรร่วมบูรณาการท่ี
มุ่งเนน้การผลิตนกัวิจยัใหมี้ความรู้  ความสามารถขั้นสูงในการท าวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีแกปั้ญหา
ของประเทศได้  โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพช่องปากโดยรู้จักคิดค้น  ติดตามวิทยาการในการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกนัโรค การรักษาและบูรณะให้กลบัเขา้สู่สภาพปกติให้มากท่ีสุดภายหลงัการเกิดโรคอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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 หลกัสูตรแบ่งออกเป็น  2  แบบ  คือ 
  1) หลกัสูตรปกติ จะเน้นให้นักศึกษาท าวิจยัเป็นหลกั  โดยแผนการศึกษาจะให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้รายวิชาท่ีเป็นพื้นฐานของการท าวิจยัเชิงลึกและรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วิจยั  ตั้งแต่เร่ิมจนจบ
หลกัสูตร  แบ่งเป็น  2  แบบ คือ 
  แบบ  1    เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั โดยมีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว   ซ่ึง
เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีมี คุณภาพสูง  ก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  แต่
อาจเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต 
  แบบ  2    เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั  มีการศึกษารายวิชาร่วมกบัการท าวิทยานิพนธ์
โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่และความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2) หลกัสูตรผสมวิจยัและคลินิก  (Combined  Research  and  Clinic) เป็นหลกัสูตรท่ีมีการ
เรียนรายวิชาร่วมกบัการฝึกทกัษะทางคลินิกเฉพาะทาง  จ านวนชัว่โมงตามท่ีราชวิทยาลยั ทนัตแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด  และการท าวิจยัเชิงลึก  โดยผูท่ี้จะเรียนในหลกัสูตรตอ้งส าเร็จการศึกษาทนัตแพทยศาสตร
บณัฑิต และรับเฉพาะแบบ  2  เท่านั้น   
 หลกัสูตรทั้ง  2  แบบ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนและท าวิทยานิพนธ์ใน  3  สาขายอ่ย  ดงัน้ี 
  1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก (Oral Sciences) 
  2)  กลุ่มวิชาวิจยัทางคลินิกและสาธารณสุขช่องปาก (Clinical and Oral Public Health 
Research) 
  3)  กลุ่มวิชาทนัตวสัดุ (Dental Materials) 
6.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล E-mail : nokleethanakul@yahoo.com 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
ภาควิชาทนัตกรรมป้องกนั คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   โทร. 0-7428-7601 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 47,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล  
ภาควิชาศัลยศาสตร์            
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       5  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
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 2.1 เป็นผูท่ี้ได้รับปริญญาทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรองและได้รับใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทันตกรรม จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ 
 2.2 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามขอ้ 29 ในระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา “ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตร 6 ปี หรือผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรก าหนด” 
 2.3 กรณีท่ีคุณสมบัติไม่ตรงข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาชาวิชา 
 3.1 หนงัสือรับรองท่ีออกโดยอาจารยท่ี์อยู่ในสถาบนัท่ีศึกษาในหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 
หรือบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นสาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล (ใหเ้ขียนดว้ยลายมือ หรือ
พิมพโ์ดยลงนามก ากบั) จ านวน 1 ชุด 
 3.2 ส าเนา Transcript  จ านวน 1 ชุด 
 3.3 ส าเนาหนงัสือรับรองการจบการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 3.4 หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา (ถา้มี) 
 3.5 หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา เช่น ผลงานวิจยั การตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 
 3.6 จดหมายแนะน าตวัเป็นภาษาองักฤษ ติดภาพภ่ายท่ีตรงกบัตวัจริง 1 ภาพ (ไม่จ ากดัวา่เป็นรูปถ่าย
ทางการ) ให้เขียนด้วยลายมือ โดยแนะน าตวัเองในแง่มุมต่างๆ พร้อมทั้งเหตุผลท่ีตอ้งการศึกษาต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง  สาขา วิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก ซิลโลเฟเ ชียล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หมายเหตุ ขอให้ผูส้มัครส่งเอกสารทั้ งหมดท่ีภาควิชา หรือส่งทางไปรษณีย์ท่ี ภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย ์ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90112 (วงเลบ็มุมซอง “สมคัรศึกษาต่อ PG ปี 62) หรือ ทางอีเมล ์sugery.dent@gmail.com   
4. ก าหนดการสอบ  
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่อง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการสร้างทนัตแพทยท์างศลัยศาสตร์ช่องปากท่ีมีความรู้ 
ความช านาญในการให้การรักษาผูป่้วยอย่างเหมาะสมและปลอดภยั เป็นทนัตแพทยท่ี์มีคุณธรรม ยึดมัน่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถท างานเป็นทีมในการรักษาพยาบาล สามารถติดตามความรู้ ความกา้วหนา้ และ
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ศึกษาเพิ่มเติมในงานศลัยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้ง
สามารถวเิคราะหข์อ้มูลและน ามาใชเ้พื่อการดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โทร. 0-7442-9876,  
0-7428-7591 โทรสาร 0-7442-9876 E-mail : surgery.dent@gmail.com  
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 

3) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล 
ภาควิชาศัลยศาสตร์            
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       5  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และ/หรือแพทยศาสตรบณัฑิต จาก
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์รับรอง และไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพทนัตกรรม และเวชกรรมจากทนัตแพทยสภา และแพทยสภา และ  
  2.1.2 เป็นผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมดา้นศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลจากสถาบนั
หลกัท่ีทนัตแพทยสภารับรองแลว้ 
  2.1.3 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์รับรอง 
  2.1.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผนก แบบ ก2 
  2.2.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต จากสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
รับรอง และไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม จากทนัตแพทยสภา 

2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรชั้นสูงทาง 
วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรืเทียบเท่าจาก
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภา 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ข 
  2.3.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต จากสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
รับรอง และไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม จากทนัตแพทยสภา 
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  2.3.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาชาวิชา 
 3.1 หนงัสือรับรองท่ีออกโดยอาจารยท่ี์อยู่ในสถาบนัท่ีศึกษาในหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 
หรือบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นสาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล (ใหเ้ขียนดว้ยลายมือ หรือ
พิมพโ์ดยลงนามก ากบั) จ านวน 1 ชุด 
 3.2 ส าเนา Transcript  จ านวน 1 ชุด 
 3.3 ส าเนาหนงัสือรับรองการจบการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 3.4 หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา (ถา้มี) 
 3.5 หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา เช่น ผลงานวิจยั การตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 
 3.6 จดหมายแนะน าตวัเป็นภาษาองักฤษ ติดภาพภ่ายท่ีตรงกบัตวัจริง 1 ภาพ (ไม่จ ากดัวา่เป็นรูปถ่าย
ทางการ) ให้เขียนด้วยลายมือ โดยแนะน าตวัเองในแง่มุมต่างๆ พร้อมทั้งเหตุผลท่ีตอ้งการศึกษาต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง  สาขา วิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก ซิลโลเฟเ ชียล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หมายเหตุ ขอให้ผูส้มัครส่งเอกสารทั้ งหมดท่ีภาควิชา หรือส่งทางไปรษณีย์ท่ี ภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย ์ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90112 (วงเลบ็มุมซอง “สมคัรศึกษาต่อ PG ปี 62) หรือ ทางอีเมล ์sugery.dent@gmail.com   
4. ก าหนดการสอบ  
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผลิต
มหาบณัฑิตโดยการบูรณาการความรู้ ทกัษะ การแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เพื่อการ
ดูแลผูป่้วยอย่างมีมาตรฐาน มีความรู้เป็นสากล มีการพฒันาศักยภาพตนเองตลอดเวลา มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โทร. 0-7442-9876,  
0-7428-7591 โทรสาร 0-7442-9876 E-mail : surgery.dent@gmail.com  
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 7.1  แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ข จ านวน 37,000 บาท/ภาคการศึกษา  
 7.2  แผน ก แบบ ก 2  
  - กลุ่มวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล จ านวน 37,000 บาท/ภาคการศึกษา 
  - กลุ่มวิชาศลัยกรรมรากเทียม จ านวน 52,000 บาท/ภาคการศึกษา  
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4) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
หลกัสูตรภาคปกต ิ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     17 คน 
 1.1  กลุ่มวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก 1 และ ก2)    
 1.2  กลุ่มวิชาทนัตสาธารณสุข (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก 2)   
 1.3  กลุ่มวิชาทนัตกรรมบูรณะ (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก 1 และ ก2)  
 1.4  กลุ่มวิชาวิทยาเอน็โดดอนต ์(รับเฉพาะแผน ก แบบ ก 2)  
 1.5  กลุ่มวิชาอายรุศาสตร์ช่องปาก (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก 2)    
 1.6  กลุ่มวิชาทนัตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหนา้ (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก 2)   
 1.7  กลุ่มวิชาทนัตกรรมผูสู้งอาย ุ(รับเฉพาะแผน ก แบบ ก 1 และ ก2)     
 1.8 กลุ่มวิชาทนัตกรรมจดัฟัน (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก 1 และ ก2) 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูท่ี้ได้รับปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ 
  2.1.2 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
หรือเทียบเท่าจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  หรือ 
  2.1.3 เป็นผูผ้่านประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเลือกท าวิจยั และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในสาขานั้น ๆ มาก่อน  หรือ 
  2.1.4 คุณสมบติัอ่ืน ๆ  ใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาโท  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก กลุ่มวิชานั้น ๆ 
  2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  หรือ 
  2.2.2 คุณสมบติัอ่ืน ๆ  ใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาโท  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก กลุ่มวิชานั้น ๆ 
 2.3  กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะและวิทยาเอน็โดดอนต์ 
  2.2.1  คุณสมบติัตามขอ้  2.1 และ  2.2  มีประสบการณ์วิชาชีพทนัตแพทยม์าแลว้ไม่ต ่ากว่า  
1  ปี  และ 
  2.2.2  เป็นผูไ้ดค้ะแนนเฉล่ียระดบัปริญญาตรีตลอดหลกัสูตร ไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นควรใหสิ้ทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
  2.2.3  ขึ้นทะเบียนและไดรั้บใบประกอบวิชาชีพทนัตแพทยจ์ากทนัตแพทยสภา  
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3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ส าเนา Transcript  (ยืน่พร้อมใบสมคัร) 
 3.2 หนงัสืออนุญาตใหล้าศึกษาต่อของผูบ้งัคบับญัชา (เฉพาะขา้ราชการ) จ านวน 1 ฉบบั 
 3.3 คุณสมบติัประจ าตวั (Letter of Recommendation) จ านวน 3 ฉบบั 
 3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ฉบบั 
 3.5 ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ฉบบั  
 3.6 เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มวิชา 
  - กลุ่มวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์: บทความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีท่านสนใจท างานวิจยั  พิมพค์วาม
ยาวไม่เกิน  2  หน้ากระดาษ A4  โดยใช้  font  ขนาด  16  ส าหรับบทความภาษาไทย  และขนาด 12  
ส าหรับบทความภาษาองักฤษ 
  - กลุ่มวิชาทนัตสาธารณสุข: Concept  paper (ภาคผนวก 1) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - กลุ่มวิชาอ่ืนๆ ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง ยกเว้น กลุ่มวิชาทนัตกรรมส าหรับเด็ก กลุ่ม
วิชาทนัตกรรมบูรณะ กลุ่มวิชาทนัตกรรมสาธารณสุข สามารถดูก าหนดการรับสมคัรและก าหนดการ
สอบท่ี https://grad.psu.ac.th/images/files/news_admis/news239.pdf 
 
 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 5.1  กลุ่มวิชาทนัตสาธารณสุข 
  1) เป็นการเรียนแบบแยกส่วน  ผูเ้รียนไม่ตอ้งลาเรียน 
  2) การเรียนจะเป็นการเรียนร่วมของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  และหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรฯ  สาขาทนัต
สาธารณสุข อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งการเลือกเรียนเพียงหลกัสูตรเดียวก็สามารถท าได้ 
  3) ครอบคลุมเน้ือหาหลกัท่ีใชส้อบวุฒิบตัร  สาขาทนัตสาธารณสุข 
  4) ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นานาชา ติ  โดยดูงานระบบสาธารณสุขท่ี
ต่างประเทศหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดบันานาชาติ 
  5) คุณวุฒิท่ีไดรั้บ  ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และประกาศนียบตัรทนัตแพทย์
ประจ าบา้น  สาขาทนัตสาธารณสุข  และเม่ือนกัศึกษาสอบผ่านวุฒิบตัร  สาขาทนัตสาธารณสุข  จะไดรั้บ
วุฒิบตัร  สาขาทนัตสาธารณสุขจากทนัตแพทยสภาดว้ย 
 5.2  กลุ่มวิชาวิทยาเอน็โดดอนต ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 
                  http://www.dent.psu.ac.th/unit/postgrad1/index.php/joomla/other-components/news-feeds-  
                  component/news-feed-category-2 
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6.  ตดิต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์: ดร.ทพญ.สุพาณี  บูรณธรรม    
E-mail: bsupanee@hotmail.com  ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โทร. 074-287561, 074-429874  โทรสาร  074-429874 
 6.2 กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข: รองศาสตราจารย ์ดร.ทพญ.สุกญัญา   เธียรวิวฒัน์    
E-mail: sukanya.ti@psu.ac.th ภาควิชาทนัตกรรมป้องกนั  คณะทนัตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โทร. 074-287600-1 
 6.3 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ:  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทพญ.สุภาวดี   เนาวรุ่์งโรจน์    
E-mail: supawadee.n@psu.ac.th ภาควิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โทร. 074-429877, 074-287571  โทรสาร  074-429877 
 6.4 กลุ่มวิชาวิทยาเอน็โดดอนต์:  
  1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทพญ.บุญรัตน์   สัตพนั  E-mail: boonrat.s@psu.ac.th 
  2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทพญ.เกวลิน  ธรรมสิทธ์ิบูรณ์   E-mail: kewalin.t@psu.ac.th 
ภาควิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
โทร. 074-429877, 074-287571  โทรสาร  074-429877 
 6.5 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก: รองศาสตราจารย ์ดร.ดวงพร  เกิดผล   
E-mail: duangporn.ke@psu.ac.th ภาควิชาโอษฐวิทยา  คณะทนัตแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โทร. 074-287584  
 6.6 กลุ่มวิชาทันตกรรมบดเคีย้วและความปวดช่องปากใบหน้า:  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทพญ.เปรมทิพย ์  ชลิดาพงศ ์  E-mail: pt_chalidapongse@hotmail.com  
ภาควิชาโอษฐวิทยา  คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โทร. 074-287581 
 6.7 กลุ่มวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ: รองศาสตราจารย ์ดร.ทพ.อุดม  ทองอุดมพร   
 E-mail: tudom@yahoo.com ภาควิชาทนัตกรรมป้องกนั  คณะทนัตแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โทร. 074-287600-1 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 - กลุ่มวิชาอายรุศาสตร์ช่องปาก จ านวน 37,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 - กลุ่มวิชาทนัตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหนา้ จ านวน 37,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 - กลุ่มวิชาทนัตกรรมสาธารณสุข จ านวน 37,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 - กลุ่มวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ จ านวน 37,0000 บาท/ภาคการศึกษา 
 - กลุ่มวิชาทนัตกรรมบูรณะ จ านวน 37,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 - กลุ่มวิชาวิทยาเอน็โดอนต ์จ านวน 37,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 - กลุ่มวิชาทนัตกรรมผูสู้งอาย ุจ านวน 37,000 บาท/ภาคการศึกษา 

mailto:kewalin.t@psu.ac.th
mailto:pt_chalidapongse@hotmail.com


71 
 

 

 - กลุ่มวิชาทนัตกรรมจดัฟัน จ านวน 72,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

5) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสด ุ
ชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคีย้ว                   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      3  คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1  
  2.1.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ อ่ืนๆท่ีเทียบเท่า
ปริญญาตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ 
  2.1.2 เป็นผูมี้ประสบการณ์ดา้นการวิจยัในสาขาท่ีเลือกท าวิจยั  หรือมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในสาขานั้น ๆ มาก่อน  
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2  
  2.2.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรืออ่ืนๆท่ีเทียบเท่า
ปริญญาตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
  2.2.2 คุณสมบติัอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 ส าเนา Transcript   (ยืน่พร้อมใบสมคัร) 
      3.2 หนงัสืออนุญาตใหล้าศึกษาต่อของผูบ้งัคบับญัชา (เฉพาะขา้ราชการ) จ านวน  1  ฉบบั 
     3.3 คุณสมบติัประจ าตวั (Letter of  Recommendation) จ านวน 3 ฉบบั 
 3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน  1  ฉบบั 
 3.5 ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน  1  ฉบบั 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 5.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทพญ.ศิษฎา  ตนันุกิจ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
โทร. 0-7442-9873 E-mail: sissada.t@psu.ac.th 
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     5.2 นางอจัฉรา  ทิพยสุ์เนตร ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ โทร. 0-7442-9873 E-mail: atchara.th@psu.ac.th หรือ 
http://www.dent.psu.ac.th/unit/oral/ 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
หลกัสูตรภาคปกติ  
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       8 คน 
 หมายเหต ุ  
 -  หากผูส้มคัรสมคัรเขา้ศึกษาในแบบ 2 นอ้ยกว่า 6 คน คณะฯ อาจจะก าหนดให้ผูส้มคัรในแบบท่ี 
2.1 ปรับแผนการศึกษาเป็นแบบ 1.1 
 -  กรณีท่ีมีผูผ้่านการสอบคดัเลือกไม่ครบตามจ านวนท่ีจะรับในแต่ละปีการศึกษา คณะฯ จะขอ
สงวนสิทธ์ิในการงดรับนกัศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ 
 -  กรณีท่ีไม่มีอาจารยซ่ึ์งเช่ียวชาญในหัวขอ้ซ่ึงผูส้มคัรน าเสนอคณะกรรมการหลกัสูตร ขอสงวน
สิทธ์ิในการพิจารณารับสมคัร 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2.1.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ทางการพยาบาล แผน ก จากสถาบนัการศึกษา
ท่ีมีสภาการพยาบาลใหก้ารรับรองหรือกรณีไม่มีสภาการพยาบาลในประเทศนั้นๆ ให้คณะกรรมการสอบ
ฯ พิจารณาคดัเลือกคุณภาพของสถาบนัการศึกษา และคณะท่ีส าเร็จการศึกษา 
  2.1.2  มีผลงานวิจยั/ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีมาตรฐานสากล 
หรือวารสารระดบัชาติเป็นอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ในระยะเวลา 3 ปี  
  2.1.3  มีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษ PSU-TEP โดยไดค้ะแนนถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะไม่ต ่า
กวา่ 60% หรือมีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัอ่ืนท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้
ไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเขา้ศึกษา ไดแ้ก่ 
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  TOEFL (Paper Based)    ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Institutional Testing Program)  ไม่ต ่ากวา่ 520 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Computer Based)    ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Internet Based)    ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ 
  IELTS      ไม่ต ่ากวา่ 5.0 คะแนน หรือ 
  CU-TEP      ไม่ต ่ากวา่ 60 คะแนน 
  2.1.4  มีใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการวิชาชีพการพยาบาลจากประเทศของตน  
  2.1.5  ประวติัการท างานดี มีความรับผิดชอบ 
  2.1.6  เป็นผูมี้ความประพฤติดี ไม่มีประวติัเส่ือมเสียดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.7  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
            2.1.8  คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคดัเลือกฯ 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
  2.2.1 ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.1.1 – 2.1.8 ยกเวน้ขอ้ 2.1.2 โดยมีผลงานวิจยั/
ผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีมาตรฐานสากล หรือวารสารระดบัชาติเป็นอยา่งนอ้ย 
  2.2.2 กรณีท่ีเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโททางการพยาบาล แผน ข จะตอ้งเป็นสาร
นิพนธ์ท่ีใชก้ระบวนการวิจยั   และตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีมาตรฐานสากล หรือ
วารสารระดบัชาติอยา่งนอ้ย 2 เร่ือง ในระยะเวลา 5 ปี 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ใหย้ืน่ส่งท่ี งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์)  
 3.1 เอกสารตน้ฉบบั ประกอบดว้ย 
  3.1.1 ใบประมวลผลการศึกษา ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวนอยา่งละ 1 ชุด  
  3.1.2 ผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษ 
  3.1.3 ใบรับรองแพทย ์และหนงัสือรับรองการตรวจสุขภาพจิต อย่างละ 1 ชุด (ระยะเวลไม่
เกิน 6 เดือน) โดยมีขอ้ความระบุในเอกสาร “ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” 
  3.1.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานตามท่ีสาขาวิชาก าหนดจากผูบ้งัคบับัญชา 
จ านวน 1 ฉบบั 
  3.1.5 หนงัสืออนุมติัใหล้าศึกษาต่อจากตน้สังกดั หรือกรณียงัไม่ไดรั้บอนุมติัใหล้าศึกษาต่อฯ 
ให้ส่งหนังสือขออนุญาตลาศึกษาฯ และจดัส่งหนังสืออนุมติัให้ลาศึกษาต่อฯ ในภายหลงัทนัทีท่ีได้รับ
อนุมติัใหล้าศึกษาต่อ 
 3.2 เอกสารฉบบัส าเนา ประกอบดว้ย 
  3.2.1 ส าเนาใบปริญญาบตัร ระดบัปริญาตรีและปริญญาโท จ านวนอยา่งละ 1 ชุด 
  3.2.2 ส าเนาหน้าบทคัดย่อของผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบบัท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร  
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  3.2.3 ส าเนาใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหน่ึง จ านวน 1 ชุด 
  3.2.4 ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบเปล่ียนช่ือ (กรณีช่ือ-สกุล ไม่ตรงกบัหลกัฐานการสมคัรอ่ืนๆ) 
จ านวน 1 ชุด  
 3.3 โครงการวิจยั (ฉบบัยอ่) ท่ีมีความสนใจจะท า หากไดศึ้กษาต่อในหลกัสูตรดงักล่าว 
4. ก าหนดการสอบ   
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการเตรียมดุษฏีบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์
ความรู้ทางการพยาบาล โดยกระบวนการวิจยัท่ีมีคุณภาพสูง การสร้างนวตักรรมทางการพยาบาลท่ีมุ่งเน้น
การน าปรัชญาตะวนัออกและภูมิปัญญาตะวนัออกในการบูรณาการสู่การปฏิบติั ให้ความส าคญัเร่ืองการ
พฒันาทกัษะและความสามารถของดุษฎีบณัฑิตในการเป็นผูน้ าทางการพยาบาล และเป็นผูน้ าในการ
พฒันาจริยธรรมทางการพยาบาล นอกจากน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศ นกัศึกษามีโอกาสท่ีจะเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหน่ึง (ประมาณ 3 – 6 
เดือน) และมีอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมสอนท่ีคณะพยาบาลศาสตร์
ดว้ย นกัศึกษาจึงมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความแตกต่างดา้น
วฒันธรรมดว้ย 
6. ทิศทาง หรือ Themes ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรและ Areas of Research interest 
ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร มี 10 สาขาดงัน้ี  
 6.1  Elderly 
 6.2  Eastern Wisdom & Holistic Care 
 6.3  Chronic Care & Palliative Care  
 6.4  Ethics 
 6.5  Health Promotion 
 6.6  HIV/AIDS 
 6.7  Nursing Administration & Quality Improvement 
 6.8  Pain Management 
 6.9  Health Care System 
 6.10 Trauma, emergency and disaster 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 7.1 รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติกร นิลมานตั  ประธานหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)  โทร. 0-7428-6477 E-mail: kittikorn.n@psu.ac.th 

mailto:kittikorn.n@psu.ac.th
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 7.2 น.ส.รัชนีกรณ์  สุธาธรรมรัตน์ นกัวิชาการอุดมศึกษา บณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
โทร. 0-7428-6455  
E-mail: ratchaneekorn.s@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 85,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
 
 

2) หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (นานาชาติ) 
หลกัสูตรภาคปกติ  
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       5 คน   
 หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตร์ขอสงวนสิทธ์ิงดรับนกัศึกษา ในกรณีท่ีมีผูส้อบผา่นนอ้ยกวา่ 5 คน 
2.คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  2.1.1 ประวติัการท างานดี มีความรับผิดชอบ 
  2.1.2  เป็นผูมี้ความประพฤติดี ไม่มีประวติัเส่ือมเสียดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.2 ไม่เป็นโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
  2.2.2 มีประสบการณ์การปฏิบติัวิชาชีพการพยาบาลอยา่งนอ้ย 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ดา้นการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 
  2.2.3 มีใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหน่ึงไดต้ามกฎหมาย 
  2.2.4  มีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด โดยท่ีมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ PSU-TEP ได้คะแนนถัวเฉล่ียทั้ ง 3 ทักษะไม่ต ่ากว่า 60% หรือมีผลการสอบความรู้
ภาษาองักฤษจากสถาบนัอ่ืนท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเขา้ศึกษา ไดแ้ก่ 
    TOEFL (Paper Based)    ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
    TOEFL (Instituitional Testing Program)  ไม่ต ่ากวา่ 520 คะแนน หรือ 
    TOEFL (Computer Based)    ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
    TOEFL (Internet Based)    ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ 
    IELTS      ไม่ต ่ากวา่ 5.0 คะแนน หรือ 
    CU-TEP      ไม่ต ่ากวา่ 60 คะแนน 

https://webmail.psu.ac.th/src/compose.php?send_to=%22%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%22%20%3Cratchaneekorn.s%40psu.ac.th%3E
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 2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 2.1 - 2.2 ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบ
คดัเลือก 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ใหย้ืน่ส่งท่ีงานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์)  
 3.1 ส าเนาใบปริญญาบตัร  จ านวน 1 ชุด 
 3.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 1 ชุด 
 3.3 ใบรับรองแพทย ์จ านวน 1 ชุด 
 3.4 ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนช่ือ (กรณีช่ือ-สกุล ไม่ตรงกบัหลกัฐานการสมคัรอ่ืนๆ) จ านวน 
1 ชุด 
 3.5 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานทางการพยาบาล จ านวน 1 ฉบบั  
 3.6 ส าเนาใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหน่ึง จ านวน 1 ชุด 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ    
 5.1 วารสารทางการพยาบาล หรือเอกสารเก่ียวกบัการปฏิรูประบบสุขภาพ และพ.ร.บ. สุขภาพ
แห่งชาติ และต าราหนงัสือทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
 5.2 หนงัสือทางการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุเก่ียวขอ้ง 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร    
 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (นานาชาติ) สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่ จดัการเรียนการสอน
เป็นภาษาองักฤษมุ่งเนน้พฒันาผูเ้ขา้ศึกษาใหมี้ความสามารถดา้นวิชาการ และการปฏิบติัการพยาบาลขั้น
สูง โดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกสู่การพยาบาลแบบองคร์วม นอกจากน้ีหลกัสูตรน้ียงัเนน้การจดั
การศึกษาและพฒันาบทบาทของ APN (Advanced Practice Nurse) เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการการ
พฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นของผูเ้รียน 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 7.1 รองศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์  คงสุวรรณ ประธานหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ(หลกัสูตรนานาชาติ)  โทร. 0-7428-6404   
E-mail: waraporn.k@psu.ac.th 
 7.2 น.ส.เยาวภา  คชศิริ  นกัวิชาการอุดมศึกษา  บณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
โทร. 0-7428-6541 E-mail: ikae22@hotmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะเภสัชศาสตร์ 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
หลกัสูตรภาคปกต ิ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     15 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้นเภสัชศาสตร์โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต ่ากวา่ 3.5 หรือ  
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์   หรือ สาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์ในการท าวิจยั โดยมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพแ์ละ เผยแพร่ ทั้งน้ีการ
พิจารณาคุณภาพและระดบัการเผยแพร่ผลงานวิจยัใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และ   

2.2.2 เป็นนกัวิจยัและบุคลากรสังกดัสถาบนัการศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
ภาคเอกชน โดยตน้สังกดัมีเอกสารรับรองภาระงาน และหวัขอ้วิจยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ 
  2.2.3 มีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี ทั้งน้ีการพิจารณา
คุณภาพและระดบัการเผยแพร่ผลงานวิจยัใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.2.4 มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง นโยบายในการผลิต
นกัวิจยัดุษฎีบณัฑิต  
 2.3  ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 
  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นเภสัชศาสตร์โดยมีผลการเรียนดีมาก  หรือ มีผล
การเรียนอยูใ่นล าดบั 10 % แรกของรุ่น โดยมีการรับรองจากสถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือ เป็น
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยด้านยาโดยมี
ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.4  ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้นเภสัชศาสตร์โดยไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 
3.25 หรือ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยั โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ และมี
เอกสารหลกัฐานรับรองหรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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2.5  ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผล
การเรียนดีมาก  
หมายเหตุ หากผูส้มัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด (2.1 – 2.5) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หนงัสืออนุญาตใหส้มคัรหรือลาศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
 3.2 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานหรือการเรียน จ านวน 1 ชุด 
 3.3 หลกัฐานแสดงการน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการหรือผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
เผยแพร่ จ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
 3.4 โครงร่างการวิจยัท่ีคาดวา่จะน าเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ประมาณ 1-2 หนา้ จ านวน 1 ชุด 
 3.5 แบบแสดงความจ านงเลือกกลุ่มวิชา (ขอ้ 8) จ านวน 1 ชุด  

 3.6 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ  
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 5.1 เป็นหลกัสูตรภายใตโ้ครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
 5.2 เป็นหลกัสูตรสหวิทยาการท่ีรับนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาทางดา้นเภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์
สุขภาพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ 
 5.3 มีทุนสนับสนุนจากโครงการพฒันาการผลิตบณัฑิตปริญญาเอกสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จาก
ส านกังานการอุดมศึกษา 
 5.4 มีทุนสนับสนุนการศึกษาจาก ทั้ งประเภททุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนผูช่้วยวิจัย ทุน
สนบัสนุนการท าวิทยานิพนธ์ ทุนสนบัสนุนการไปเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการ และเงินรางวลั
ในการไปเสนอผลงานวิจยั  
 5.5 มีทุนสนบัสนุนการวิจยัจากแหล่งอ่ืน 
 5.6 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มี 4 กลุ่มสาขาวิชา ดงัน้ี 

1) สาขาเทคโนโลยเีภสัชภณัฑแ์ละผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันา
สูตรต ารับยาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ด้านระบบน าส่งยา (Drug Delivery Systems) ด้านวิทยาศาสตร์
เคร่ืองส าอาง  (Cosmetic Sciences) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในทางเภสัชกรรม 
(Applications of Computer Technology in Pharmacy) การประยกุตใ์ชน้าโนเทคโนโลยใีนทางเภสัชกรรม 
(Applications of Nanotechnology in Pharmacy) นอกจากน้ียงัมีการศึกษาในระดบัเซลล ์ดา้นการเพาะเล้ียง
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เซลลท์างเภสัชกรรมและวิศวกรรมเน้ือเยื่อ (Cell Culture in Pharmacy and Tissue Engineering) และ ดา้น
จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม(Microbiology in Pharmacy) รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา
เทคโนโลยเีภสัชกรรม ดูไดท่ี้ http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wra 
pper&Itemid=48   

2) สาขาเภสัชเคมี เป็นศาสตร์ของการวิจัยและพฒันายา ในกระบวนการคิดค้นยาใหม่ ได้แก่ 
การศึกษาเคมีของยา (medicinal chemistry) การสังเคราะห์หรือดดัแปลงเชิงเคมีของตวัยาส าคญัและสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การควบคุมและติดตามคุณภาพเภสัชภณัฑ ์การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของยาและสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์ เภสัช
กรรม การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตก์บัการศึกษาเคมีของยา  การวิเคราะห์ยา การสังเคราะห์หรือ
สร้างตวัยาส าคญัและสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การเตรียมและการ
ดัดแปลงแบบ  molecularly imprinting polymers (MIP) ส าห รับการแยก  enantiomers และระบบ 
ควบคุมการน าส่งยา การเตรียมและการดดัแปลงสารประกอบโพลีเมอร์ธรรมชาติเพื่อใชเ้ป็นระบบน าส่ง
ย า  Biomedical Analysis  ก า ร ศึ ก ษ า ส า รป ร ะ ก อบ เ ชิ ง ซ้ อ น ข อ ง ส า ร อิ นท รี ย์ ท่ี ใ ช้ เ ป็ น ย า   
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ง า น วิ จั ย ข อ ง อ า จ า ร ย์ ใ น ภ า ค วิ ช า เ ภ สั ช เ ค มี  ดู ไ ด้ ท่ี  http://www.pharmacy. 
psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=45   

3) สาขาผลิตภณัฑธ์รรมชาติ / สมุนไพร / เทคโนโลยชีีวภาพ เป็นศาสตร์ของการวิจยัและพฒันายา
จากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ ในกระบวนการคน้หายา (Drug discovery) จากสมุนไพร ประกอบดว้ย การศึกษา
ทางพฤกษเคมี (Phytochemistry) การศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารท่ีได้จากสมุนไพร ไดแ้ก่ ฤทธ์ิตา้น
เซลลม์ะเร็ง (anticancer) ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) ฤทธ์ิกระตุน้ภูมิคุม้กนั (immunomodulating 
agent) ฤทธ์ิตา้นเช้ือจุลินทรีย ์(antimicrobial agent) ฤทธ์ิลดปวด (antinociceptive) ฤทธ์ิลดไข ้(antipyretic) 
ฤทธ์ิต้านอักเสบ (anti-inflammatory agent) ฤทธ์ิต้านการหดเกร็ง (antispasmodic) ฤทธ์ิต้านเบาหวาน 
(anti-diabetic) ทั้งน้ีการทดสอบฤทธ์ิท าในระดบัหลอดทดลอง และระดบัเซลล ์(in vitro test) รวมไปถึง
การศึกษาการยบัย ั้งเช้ือโรคจากเช้ือ probiotic และการน าส่ง probiotic สู่ล าไส้ การก าหนดมาตรฐานของ
ยาสมุนไพร (Standardization of Herbal Medicines) และการก าหนดมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพร 
(Specification of Medicinal Plants) การเตรียมต ารับยาการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพยาสมุนไพร 
(Formulation, Analysis and Evaluation of Herbal Medicines) การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาศึกษาในพืช
สมุนไพร ไดแ้ก่ การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชสมุนไพร (Medicinal Plant Tissue Cultures) การปรับปรุงพนัธุ์
สมุนไพร และการสร้างสารท่ีใชเ้ป็นในสภาวะทดลง การจดัท าลายพิมพดี์เอ็นเอ (DNA fingerprint) เพื่อ
การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพืชสมุนไพร นอกจากน้ียงัมีการน าเทคนิคอณูชีววิทยา (Molecular biology) มา
ศึ ก ษ า ชี ว สั ง เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง ส า ร อ อ ก ฤ ท ธ์ิ ใ น ส มุ น ไ พ ร อี ก ด้ ว ย  
รายละ เ อี ยดง านวิ จัย ของอ าจ า รย์ใ น ภ าควิ ช า เภสั ช เ วทและ เภสั ชพฤกษศ าสต ร์  ดู ได้ ท่ี  
http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=46   
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4) สาขาชีวเภสัชกรรม เป็นศาสตร์ของการศึกษาในสัตว์ทดลองและมนุษย์ ประกอบด้วย  
การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรไทยและสารสังเคราะห์ (Pharmacological activities of Thai 
medicinal plants and synthesized substances) ได้แ ก่  ฤท ธ์ิระงับปวด ลดไข้ และต้านการอัก เสบ  
(Analgesic, antipyretic and anti-inflammatory activities)ฤทธ์ิต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ฤทธ์ิป้องกนั
และรักษาแผลในช่องปากและเหงือก  (oral mucositis prevention and treatment) ฤทธ์ิกระตุ้นการ
เคล่ือนไหวของท่อทางเดินอาหาร (prokinetic activity) ฤทธ์ิในการป้องกนัและรักษาโรคกระเพาะอาหาร
อักเสบเฉียบพลันและเร้ือรัง (antiulcer activity) และ ฤทธ์ิในการปกป้องเซลล์ตับ (liver protective 
activity) การศึกษาทางพิษวิทยาของสมุนไพรไทยและสารสังเคราะห์ (Toxicological activities of Thai 
medicinal plants and synthesized substances)  ไ ด้ แ ก่  ค ว าม เ ป็ นพิ ษ เ ฉี ยบพลัน  (acute toxicity),  
ความเป็นพิษก่ึงเร้ือรัง (subchronic toxicity) ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา (Pharmacokinetics ) และ
สมุนไพร ไดแ้ก่ การดูดซึมสารส าคญัหรือยาในสมุนไพรในรูปต่าง ๆ เช่น crude extract หรือ formulation 
ท่ีเป็นการพฒันาระบบน าส่ง  รวมทั้งการศึกษาเมแทบอลิซึม (metabolism) ของยา หรือสารเหล่านั้น 
รายละเอียดงานวิจยัของอาจารยใ์นภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกดูไดท่ี้ 
http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=44 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 รองศาสตราจารย ์ดร.จุไรทิพย ์ หวงัสินทวีกุล โทร. 0-7428-8887 
E-mail: juraithip.w@psu.ac.th  
 6.2 งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-7428-8823 โทรสาร0-7421-8503 
E-mail: panisara.b@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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8. แบบแสดงความจ านงเลือกกลุ่มวิชา 
 

 
ช่ือ – สกุล  .................................................................เลขท่ีสมคัร/เลขท่ีประจ าตวัสอบ............................... 
ปัจจุบนั (      ) ก าลงัศึกษาท่ีคณะ ......................................................... สาขาวิชา ....................................... 
(      ) ประกอบอาชีพ  ............................................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
สังกดั ........................................................................................................................................................... 
สนใจเลือกกลุ่มวิชาในการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ดงัน้ี  
(ใหเ้ลือก 2 อนัดบั  โดยเขียนเลข  1  ในวงเลบ็หนา้กลุ่มวิชาท่ีเลือกอนัดบัหน่ึง  และเขียนเลข 2 ในวงเลบ็
หนา้กลุ่มวิชาท่ีเลือกอนัดบัสอง) 
(      )  ชีวเภสัชกรรม / เภสัชวิทยา 
(      )  เภสัชเคมี / เทคโนโลยชีีวภาพ 
(      )  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ / สมุนไพร / เทคโนโลยชีีวภาพ 
(      )  เทคโนโลยเีภสัชกรรม / เทคโนโลยชีีวภาพ 
เหตุผลในการเลือก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     ลงช่ือ .............................................................................. 
            (...........................................................................) 
           วนัท่ี ..............เดือน.................................พ.ศ............. 
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2) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ภาควิชาเภสัชกรรมคลนิิก     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     3 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2.1.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์หรือ สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.5 หรือหากมีคะแนนเฉล่ียสะสม
ต ่ากว่า 3.5 ตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยัทางคลินิก โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละ
เผยแพร่ ในวารสารท่ีมีคณะกรรมการกลัน่กรอง (peer reviewed) โดยผลงานดงักล่าวตอ้งไม่ใช่ผลงานจาก
การศึกษาทุกระดบัในอดีต ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
        2.2  ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
  2.2.1  เป็นผูส้ าเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต และ ปริญญาโททางดา้นเภสัชศาสตร์ โดยได้
คะแนนเฉล่ียสะสมของปริญญาโทไม่ต ่ากว่า 3.25 หากมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.25 ตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัทางคลินิก โดยมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ และมีเอกสาร
หลกัฐานรับรอง หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
        2.3  ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 
  2.3.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนในระดับท่ี 
ดีมาก   
 2.4  ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
             2.4.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นเภสัชศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนในระดับท่ี  
ดีมาก   
 2.5 มีผลการสอบภาษาองักฤษ ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง 
เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษส าหรับเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 เอกสารประมวลผลการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 3.2 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานหรือการเรียน จ านวน 1 ชุด 
 3.3 หลกัฐานแสดงการน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการหรือผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
เผยแพร่ จ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
 3.4 Research field ท่ีสนใจ และ proposal หรือแนวคิดหรือแนวทางท่ีสนใจจะใชเ้ป็นงานวิจยัเพื่อ 
วิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด  
 3.5 หนงัสืออนุญาตใหส้มคัรหรือลาศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
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 3.6 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรเน้นการผลิตนักวิชาการขั้นสูงทางการบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีมีความสามารถวางแผน
และด าเนินการในการคน้ควา้วิจยัโดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ในสาขาวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรมและสามารถน าความรู้และวิชาการไปใช้ในการพฒันาระบบงานทางด้านการ
บริบาลทางเภสัชกรรมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป่้วยไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วาม
ร่วมมือสนับสนุนจากผูท้รงคุณวุฒิด้านงานวิจัยทางคลินิก (Clinical research) จากคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 ประธานหลกัสูตร : ผศ.ดร.สุทธิพร ภทัรชยากุล  ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก  คณะเภสัชศาสตร์   
โทร. 0-7428-8872, โทรสาร 0-7442-8222  E-mail : sutthiporn@pharmacy.psu.ac.th 
 6.2 เลขานุการหลกัสูตร : คุณวราภรณ์  อวะภาค  ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก  คณะเภสัชศาสตร์   
โทร. 0-7428-8883, โทรสาร 0-7442-8222  E-mail : waraporn@pharmacy.psu.ac.th 
 6.3 งานบริการการศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์  โทร. 0-7428-8823  โทรสาร 0-7421-8503  
E-mail : panisara.b@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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3) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
ภาควิชาเภสัชกรรมคลนิิก     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     2  คน   
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะ แบบ 1.1) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางเภสัชศาสตร์หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทยอ่ื์นท่ี
เก่ียวขอ้งในหลกัสูตรท่ีต้องท าวิทยานิพนธ์และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.5  หากไม่ได้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลกัสูตรท่ีตอ้งท าวิทยานิพนธ์ และ/หรือมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.5 ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งมี
ผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพดีซ่ึงตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีคณะกรรมการกลัน่กรอง (peer reviewed) โดยผลงาน
ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่ผลงานจากการศึกษาทุกระดบัในอดีต ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

2.2 มีความรู้ ความสามารถภาษาองักฤษในระดบัดี โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  

2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะฯ และใหเ้ป็นไปตามระเบียบ-
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  

3.1 รูปถ่าย 1 น้ิว (ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป 
3.2 ส าเนาปริญญาบตัร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาแลว้ หรือหนังสือรับรอง

การเป็นนกัศึกษา ส าหรับผูท่ี้ก าลงัศึกษาในภาคการศึกษาสุดทา้ย จ านวน 1 ชุด 
3.3 หนังสือรับรองจากผู ้บังคับบัญชา (ข้าราชการ , พนักงานของรัฐ) จ านวน 1 ชุด โดยใช้

แบบฟอร์ม    
“หนงัสือรับรองประสบการณ์ท างาน”  ในภาคผนวกของคู่มือการรับสมคัรฯ 

3.4  concept paper เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 4 หน้า(ตามตัวอย่างท้ายเอกสารน้ี) 
ประกอบดว้ย 

- บทคดัยอ่ซ่ึงบอกประเด็นวิจยัและวตัถุประสงค ์ 
- หลกัการและเหตุผลในการท าวิจยั  
- ระเบียบวิธีวิจยั  
- เอกสารอา้งอิง 
3.5 ผลคะแนนภาษาองักฤษท่ีสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัสอบ ดงัน้ี 
PSU-TEP คะแนนถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะ (ฟัง อ่าน เขียน)  ไม่ต ่ากวา่ 50% หรือ 
CU-TEP        ไม่ต ่ากวา่  50    คะแนน หรือ 
TOEFL (Paper Based)      ไม่ต ่ากวา่ 450    คะแนน หรือ  
TOEFL (Revised Paper-delivered Test)    ไม่ต ่ากวา่  34     คะแนน หรือ 
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TOEFL (Institutional Testing Program)    ไม่ต ่ากวา่ 470    คะแนน หรือ 
TOEFL (Computer Based)      ไม่ต ่ากวา่ 133   คะแนน หรือ 
TOEFL (Internet Based)      ไม่ต ่ากวา่  45    คะแนน หรือ 
IELTS        ไม่ต ่ากวา่  4.5    คะแนน 

 
4.ก าหนดการสอบ  

วิชาท่ีสอบ วนัและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
ทดสอบการเขียนโครงร่าง
วิจยั 

ทางหลักสูตรจะแจ้งผูส้มคัร
โดยตรง ในภายหลงั 

- 

ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น แ ล ะ ส อ บ
สัมภาษณ์ 
 

ทางหลักสูตรจะแจ้งผูส้มคัร
โดยตรง ในภายหลงั 
 

หอ้งประชุมภาควิชาบริหารเภสัช
กิจ อาคาร 4 ชั้ น 2 คณะเภสัช
ศาสตร์ 
 

 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 

 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร มุ่งสร้างดุษฎี
บณัฑิตท่ีเป็นผูน้ าทางเภสัชกรรมซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
ตลอดจนกระบวนการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาและสร้างความรู้ใหม่ในระบบยาและสุขภาพ 

 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
  6.1 ดร.พิมพว์รา  ตนัเวชศิลป์  ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ  คณะเภสัชศาสตร์  โทร. 0-7428-
8940 E-mail :  pimwara.t@psu.ac.th 

6.2 เลขานุการหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร   
(คุณกุลธิดา  ยงสุวรรณกุล) ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์  โทร. 0-7428-8907                                      
E-mail : kulthida.y@pharmacy.psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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4) หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลนิิก 
ภาควิชาเภสัชกรรมคลนิิก     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5  คน   
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์หรือเทียบเท่า และไดค้ะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ 
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานและท าวิจยัสาขาเภสัชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงในการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืนๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
  2.1.4 หากคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์หรือเทียบเท่า และมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
  2.2.2 เป็นผู ้ส า เ ร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์  และมี
ประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสาขาวิชาเภสัชศาสตร์มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  1 ปี และมีเอกสารหลกัฐาน
รับรอง 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
  2.2.4 หากคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 2.3 ส าหรับผูส้มคัรต่างชาติ ตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษท่ีไดรั้บการรับรองจากบณัฑิตวิทยาลยั 
และสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ณ วนัท่ีเขา้ศึกษา ไดแ้ก่ 
  TOEFL Paper Based    ไม่ต ่ากวา่ 450 คะแนน  
  Institutional Testing Program   ไม่ต ่ากวา่ 450 คะแนน  
  Computer Based     ไม่ต ่ากวา่ 133 คะแนน  
  Internet Based     ไม่ต ่ากวา่ 45 คะแนน  
  IELTS      ไม่ต ่ากวา่ 4.5 คะแนน  
  PSU-TEP หรือ CU-TEP    ไม่ต ่ากวา่ 65 คะแนน 
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3. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
4. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก เป็นหลกัสูตรการศึกษาหลงัปริญญาท่ี
เภสัชกรท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรดงักล่าวสามารถเพิ่มพูนความรู้และทกัษะในการท าวิจยัทางคลินิก 
เชิงลึก เพื่อพฒันา การบริบาลทางเภสัชกรรมและพฒันางานบริการเภสัชกรรมด้านอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวขอ้ง  
โดยสามารถน าประเด็นปัญหาหรือช่องว่างของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและงานเภสัชกรรมดา้นอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งในระบบสาธารณสุขของประเทศ มาศึกษาหาค าตอบเพื่อการพฒันาหรือสนับสนุนการดูแล
ผูป่้วยร่วมกบัทีมสหวิชาชีพอื่นๆ นอกจากหลกัสูตรน้ีจะมุ่งเน้นการให้บณัฑิตสามารถท างานวิจยั
ทางดา้นเภสัชกรรมคลินิก และสาขาที่เกี่ยวขอ้งได้แลว้ ยงัมุ่งเนน้ให้บณัฑิตมีทกัษะในการปฏิบติังาน
เภสัชกรรมคลินิกอีกดว้ย 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 5.1 ประธานหลกัสูตร : ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.สุทธิพร ภทัรชยากุล  ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก  
คณะเภสัชศาสตร์  โทร. 0-7428-8872, โทรสาร 0-7442-8222 E-mail : sutthiporn@pharmacy.psu.ac.th 
 5.2 เลขานุการหลกัสูตร : คุณวราภรณ์  อวะภาค  ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก  คณะเภสัชศาสตร์   
โทร. 0-7428-8883, โทรสาร 0-7442-8222  E-mail : waraporn@pharmacy.psu.ac.th 
 5.3 งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-7421-8503, 0-7421-8823  
โทรสาร 0-7421-8503 E-mail: grad@pharmacy.psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

5) หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
หลกัสูตรภาคปกต ิ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต ่ากวา่ 3.00  หรือ 
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการ
ท างานวิชาชีพเภสัชกรรมไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยมีหลกัฐานรับรอง หรือ  
  2.1.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์
ดา้นการวิจยัในสาขาเภสัชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ และ 

mailto:sirima@pharmacy.psu.ac.th
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  2.1.4 มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ย การศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา  
  2.1 .5 หากผู ้สมัครมีคุณสมบัติไม่ เ ป็นไปตามท่ีก าหนดให้อยู่ ในดุลยพิ นิจ ของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์การท างานในสาขาเภสัชศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยมีหลกัฐานรับรอง หรือ 
  2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์ดา้นการวิจยัในสาขาเภสัชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์และ  
  2.2.4 มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ย การศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา  
  2.2.5 หากผู ้สมัครมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามท่ีก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ส าหรับผูท่ี้จะเขา้ศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  3.1.1 เอกสารการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ผลงานวิจยั  จ านวน 1 ชุด 
  3.1.2 โครงร่างการวิจยัท่ีจะน าเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด  
  3.1.3 แบบแสดงความจ านงเลือกสาขาวิชายอ่ย (ขอ้ 9)  
 3.2 ส าหรับผูท่ี้จะเขา้ศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
  3.2.1 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัสาขาเภสัชศาสตร์ จากผูบ้งัคบับญัชา 
จ านวน 1 ชุด  
  3.2.2 แบบแสดงความจ านงเลือกสาขาวิชายอ่ย (ขอ้ 9) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 5.1 หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจและความช านาญในกระบวนการวิจยัและพัฒนายา ทั้งท่ีเป็นสาขาวิชาเฉพาะและท่ี
เป็นสหสาขาวิชา สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางเภสัชศาสตร์เพื่อการพฒันาความรู้ทางวิชาการและการ
ประยุกต์ใช้เป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดการวิจยัและพฒันายา โดยการพึ่งแหล่ง
ทรัพยากรภายในประเทศใหส้ามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง   
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 5.2 มีทุนสนบัสนุนการศึกษาจากทั้งประเภททุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนผูช่้วยสอน ทุนผูช่้วย
วิจยั ทุนสนบัสนุนการท าวิทยานิพนธ์ 
 5.3 มีทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการ  และเงินรางวลัในการไปเสนอ
ผลงานวิจยั  
6. ทิศทางหรือTheme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area research interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 6.1 สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์และผลติภัณฑ์สุขภาพ เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันา
สูตรต ารับยาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ด้านระบบน าส่งยา (Drug Delivery Systems) ด้านวิทยาศาสตร์
เคร่ืองส าอาง  (Cosmetic Sciences) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในทางเภสัชกรรม 
(Applications of Computer Technology in Pharmacy) การประยกุตใ์ชน้าโนเทคโนโลยใีนทางเภสัชกรรม 
(Applications of Nanotechnology in Pharmacy) นอกจากน้ียงัมีการศึกษาในระดบัเซลล ์ดา้นการเพาะเล้ียง
เซลลท์างเภสัชกรรมและวิศวกรรมเน้ือเยื่อ (Cell Culture in Pharmacy and Tissue Engineering) และ ดา้น
จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม (Microbiology in Pharmacy) รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา
เทคโนโลยเีภสัชกรรม ดูไดท่ี้ http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php? 
option=com_wrapper&Itemid=48   
 6.2 สาขาเภสัชเคมี  เป็นศาสตร์ของการวิจยัและพฒันายา ในกระบวนการคิดคน้ยาใหม่ ได้แก่ 
การศึกษาเคมีของยา (medicinal chemistry) การสังเคราะห์หรือดดัแปลงเชิงเคมีของตวัยาส าคญัและสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การควบคุมและติดตามคุณภาพเภสัชภณัฑ์ การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของยาและสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัช
กรรม การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตก์บัการศึกษาเคมีของยา  การวิเคราะห์ยา การสังเคราะห์หรือ
สร้างตวัยาส าคญัและสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม  การเตรียมและการ
ดดัแปลงแบบ molecularly imprinting polymers (MIP) ส าหรับการแยก enantiomers และระบบควบคุม
การน าส่งยา การเตรียมและการดัดแปลงสารประกอบโพลีเมอร์ธรรมชาติเพื่อใช้เป็นระบบน าส่งยา 
Biomedical Analysis  การศึกษาสารประกอบเชิงซอ้นของสารอินทรียท่ี์ใชเ้ป็นยารายละเอียดงานวิจยัของ
อาจารยใ์นภาควิชาเภสัชเคมี ดูไดท่ี้ http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/ 
index.php?option=com_wrapper&Itemid=45   
 6.3 สาขาผลติภัณฑ์ธรรมชาติ / สมุนไพร / เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นศาสตร์ของการวิจยัและพฒันายา
จากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ ในกระบวนการคน้หายา (Drug discovery) จากสมุนไพร ประกอบดว้ย การศึกษา
ทางพฤกษเคมี (Phytochemistry) การศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารท่ีได้จากสมุนไพร ไดแ้ก่ ฤทธ์ิตา้น
เซลลม์ะเร็ง (anticancer) ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) ฤทธ์ิกระตุน้ภูมิคุม้กนั (immunomodulating 
agent) ฤทธ์ิตา้นเช้ือจุลินทรีย ์(antimicrobial agent) ฤทธ์ิลดปวด (antinociceptive) ฤทธ์ิลดไข ้(antipyretic) 
ฤทธ์ิต้านอักเสบ (anti-inflammatory agent) ฤทธ์ิต้านการหดเกร็ง (antispasmodic) ฤทธ์ิต้านเบาหวาน 
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(anti-diabetic) ทั้งน้ีการทดสอบฤทธ์ิท าในระดบัหลอดทดลอง และระดบัเซลล ์(in vitro test) รวมไปถึง
การศึกษาการยบัย ั้งเช้ือโรคจากเช้ือ probiotic และการน าส่ง probiotic สู่ล าไส้ การก าหนดมาตรฐานของ
ยาสมุนไพร (Standardization of Herbal Medicines) และการก าหนดมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพร 
(Specification of Medicinal Plants) การเตรียมต ารับยาการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพยาสมุนไพร 
(Formulation, Analysis and Evaluation of Herbal Medicines) การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาศึกษาในพืช
สมุนไพร ไดแ้ก่ การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชสมุนไพร (Medicinal Plant Tissue Cultures) การปรับปรุงพนัธุ์
สมุนไพร และการสร้างสารท่ีใชเ้ป็นในสภาวะทดลง การจดัท าลายพิมพดี์เอ็นเอ (DNA fingerprint) เพื่อ
การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพืชสมุนไพร นอกจากน้ียงัมีการน าเทคนิคอณูชีววิทยา (Molecular biology) มา
ศึ ก ษ า ชี ว สั ง เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง ส า ร อ อ ก ฤ ท ธ์ิ ใ น ส มุ น ไ พ ร อี ก ด้ ว ย  
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ง านวิ จั ย ข อ ง อ า จ า ร ย์ ใ นภ า ค วิ ช า เ ภสั ช เ วท แล ะ เ ภสั ชพฤกษศ าสต ร์  ดู ไ ด้
ท่ีhttp://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=46   
 6.4 สาขาชีวเภสัชกรรม  เป็นศาสตร์ของการศึกษาในสัตว์ทดลองและมนุษย์ ประกอบด้วย 
การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรไทยและสารสังเคราะห์ (Pharmacological activities of Thai 
medicinal plants and synthesized substances) ได้แ ก่  ฤท ธ์ิระงับปวด ลดไข้ และต้านการอัก เสบ  
(Analgesic, antipyretic and anti-inflammatory activities) ฤทธ์ิต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ฤทธ์ิป้องกนั
และรักษาแผลในช่องปากและเหงือก  (oral mucositis prevention and treatment) ฤทธ์ิกระตุ้นการ
เคล่ือนไหวของท่อทางเดินอาหาร (prokinetic activity)  ฤทธ์ิในการป้องกนัและรักษาโรคกระเพาะอาหาร
อักเสบเฉียบพลันและเร้ือรัง (antiulcer activity) และ ฤทธ์ิในการปกป้องเซลล์ตับ ( liver protective 
activity) การศึกษาทางพิษวิทยาของสมุนไพรไทยและสารสังเคราะห์ (Toxicological activities of Thai 
medicinal plants and synthesized substances)  ไดแ้ก่ ความเป็นพิษเฉียบพลนั (acute toxicity), ความเป็น
พิษก่ึงเร้ือรัง (subchronic toxicity) ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา (Pharmacokinetics ) และ สมุนไพร  
ไดแ้ก่ การดูดซึมสารส าคญัหรือยาในสมุนไพรในรูปต่าง ๆ เช่น crude extract หรือ formulation ท่ีเป็นการ
พฒันาระบบน าส่ง  รวมทั้งการศึกษาเมแทบอลิซึม (metabolism) ของยา หรือสารเหล่านั้น รายละเอียด
งานวิจยัของอาจารยใ์นภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ดูไดท่ี้  
http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=44 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 7.1 รองศาสตราจารย ์ดร.จุไรทิพย ์ หวงัสินทวีกุล โทร. 0-7428-8887 
E-mail: juraithip.w@psu.ac.th  
 7.2 งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-7428-8823 โทรสาร0-7421-8503 
E-mail: panisara.b@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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9. แบบแสดงความจ านงเลือกกลุ่มวิชา 
 

ช่ือ – สกุล  .................................................................เลขท่ีสมคัร/เลขท่ีประจ าตวัสอบ............................... 
ปัจจุบนั (      ) ก าลงัศึกษาท่ีคณะ ......................................................... สาขาวชิา ....................................... 
(      ) ประกอบอาชีพ  ............................................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
สังกดั ........................................................................................................................................................... 
สนใจเลือกกลุ่มวิชาในการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ดงัน้ี  
(ใหเ้ลือก 2 อนัดบั  โดยเขียนเลข  1  ในวงเลบ็หนา้กลุ่มวิชาท่ีเลือกอนัดบัหน่ึง  และเขียนเลข 2 ในวงเลบ็หนา้
กลุ่มวิชาท่ีเลือกอนัดบัสอง) 
(      )  ชีวเภสชักรรม / เภสชัวิทยา 
(      )  เภสชัเคมี / เทคโนโลยชีีวภาพ 
(      )  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ / สมุนไพร / เทคโนโลยชีีวภาพ 
(      )  เทคโนโลยเีภสัชกรรม / เทคโนโลยชีีวภาพ 
เหตุผลในการเลือก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ลงช่ือ .............................................................................. 
            (...........................................................................) 
           วนัท่ี ..............เดือน.................................พ.ศ............. 
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คณะวทิยาศาสตร์ 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ    หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.25 มีผลงานวิจยัทางคณิตศาสตร์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งนอ้ย 3 ฉบบั 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัท่ีเอ้ือต่อการศึกษระดบัสูง ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต และ
เก่ียวข้อง มีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 มีผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งนอ้ย 5 ฉบบั 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีท่ีมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัท่ีเอ้ือต่อการศึกษระดบัสูง ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต และ
เก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 2.5 ผูส้มคัรทุกแผนตอ้งมีคะแนนภาษาองักฤษส าหรับเขา้ศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 รายงานผลการเรียน ระดบัปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท หรือหนงัสือรับรองท่ีคาดวา่จะ
ส าเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 (กรณีท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษา) จ านวน 1 ชุด  
 3.2 หนงัสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาโครงงานและ/หรืออาจารยผ์ูส้อน 
จ านวน 2 ท่าน โดยน าส่งเป็นเอกสารปิดผนึก 
 3.3 ผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
 3.4 รายงานผลการเรียน ระดบัปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท ฉบบัจริงใหน้ ามายนืยนัในวนัสอบ
สัมภาษณ์ 
 3.5 ส่งเอกสารตามขอ้ โดยระบุ ถึง รองศาสตราจารย์ ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
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5. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 หนงัสือแคลคูลสั  พีชคณิต และคณิตวิเคราะห์ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
  รองศาสตราจารย ์ดร.รณสรรพ ์ชินรัมย ์ประธานหลกัสูตรฯ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
คณะวิทยาศาสตร์ โทร 074-288660 Email: ronnason@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 
ภาควิชาเคมี       หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  3.50 และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร   
  2.1.2 มีผลการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์คณะวิทยาศาสตร์ก าหนด และอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1   
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หรือ
เทียบเท่า โดยได้รับคะแนนสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หรือ
เทียบเท่า โดยไดรั้บคะแนนสะสมต ่ากว่า 3.25 โดยมีผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.2.3 มีผลการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์คณะวิทยาศาสตร์ก าหนด และอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.2.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2   
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี หรือ
เทียบเท่า โดยมีผลการเรียนในระดบัดีมาก และมีประสบการณ์ในการท าโครงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมี 
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.3.2  มีผลการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์คณะวิทยาศาสตร์ก าหนด  และอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.3.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 รายงานผลการเรียน ระดบัปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท จ านวน 1 ชุด  
 3.2 ผลการสอบภาษาองักฤษ (ภาคผนวก 1) 

- PSU-TEP (คะแนนทกัษะ reading & structure) ไม่ต ่ากว่า 55% (กรณีท่ีสมคัรแบบ 1.1 และ 
2.1) หรือ  

- PSU-TEP (คะแนนทกัษะ reading & structure) ไม่ต ่ากว่า 55% (กรณีท่ีสมคัรแบบ 1.2 และ 
2.2) หรือ  

- CU-TEP ไม่ต ่ากวา่ 50 คะแนน 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุดา จกัรทอง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร 074-288425 
Email: suda.ch@psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
3) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (นานาชาติ) 
ภาควิชาจุลชีววิทยา         หลกัสูตรภาคปกติ           
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1  
  2.1.1 แบบ 1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือก าลงัศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา
สุดทา้ย ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25  ขึ้นไป  
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มีงานวิจยัท่ีน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ (Proceeding) และมีประสบการณ์ในการท างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัจุลชีววิทยา และผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.1.2 แบบ 1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดับ 1 หรือเทียบเท่า  
ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  3.50  ขึ้ นไป ในสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง และมี
ประสบการณ์ในการท าโครงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลชีววิทยา และผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร  
  2.1.3 ผูส้มคัรจากประเทศท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั ตอ้งมีคะแนนภาษาองักฤษ 
ตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี   
 PSU-TEP (คะแนนทกัษะ reading & structure) ไม่ต ่ากวา่ 55% (กรณีท่ีสมคัรแบบ 1.1  

และ 2.1) หรือ 
PSU-TEP (คะแนนทกัษะ reading & structure) ไม่ต ่ากวา่ 55% (กรณีท่ีสมคัรแบบ 1.2  

และ 2.2) หรือ 
CU-TEP      ไม่ต ่ากวา่ 50 คะแนน หรือ 

 TOEFL (Paper Based)    ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
 TOEFL (Computer Based)    ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
 TOEFL (Internet Based)    ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ 
 IELTS      ไม่ต ่ากวา่ 5.0 คะแนน  
 ทั้งน้ี คะแนนสอบภาษาต่างประเทศ ตอ้งสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวนัท่ีท่ีสอบถึงวนัท่ียื่น
สมคัรเขา้ศึกษา 

2.4 กรณีผู ้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 2.3 ให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาให้ความเห็นชอบ  คุณสมบัติอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา   
 3.1 ใบ Transcript แสดงผลการศึกษา 
 3.2 ขอ้เสนอโครงการวิจยัโดยยอ่ พิมพบ์นกระดาษ A4 จ านวน 1 หนา้ โดยจดัท าเป็นภาษาองักฤษ 
 3.3 ผลคแนนภาษาองักฤษ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง  
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 ปรัชญาของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (นานาชาติ) คือการสร้างนักวิจยั
และนักวิชาการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางจุลชีววิทยา และมีความรู้ทางจุลชีววิทยาฌฉพาะด้าน
ระดบัสูง คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถคิดริเร่ิม วิเคราะห์ สังเคราะห์ คน้ควา้ วิจยั เพื่อสร้าง
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นวตักรรม และองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนระดบัประเทศและ
นานาชาติ ตลอดจนเป็นผูมี้คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจยั สามารถสร้างเครือข่ายและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและต่างประเทศได ้
 หลกัสูตรจดัการเรียนการสอนโดยภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เป็นหลกัสูตรท่ีมีประสบการณ์ในการสร้างดุษฎีบณัฑิตมาเป็นระยะเวลานานา โดยเปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกเม่ือปี พ.ศ. 2547 ทางหลกัสูตรมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอเพื่อใหท้นักบัความกา้วหนา้และ
เทคโนโลยีในสาขาวิชาจุลชีววิทยาท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นหลกัสูตรแรกในประเทศไทยท่ีจดัการเรียน
การสอนในสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยคณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญทั้งทางดา้นจุลชีววิทยาทางการแพทยแ์ละดา้น
จุลชีววิทยาประยกุต ์
 ปัจจุบนัหลกัสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ ในรูปแบบของการพฒันา
เครือข่ายการวิจยัดา้นจุลชีววิทยา การถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี และการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ
บุคลากรเพื่อการท าวิจยั งานวิจยัของคณาจารย ์หลกัสูตรมีการพฒันาหวัขอ้วิจยัจากประเด็นปัญหาท่ีไดรั้บ
จากชุมชนและองคก์รภายนอก ไดแ้ก่ 
 - การใชป้ระโยชน์จากจุลินทรียใ์นระบบนิเวศ 
 - การศึกษาความหลากหลายของรา และการคน้หาสารตา้นจุลินทรียจ์ากธรรมชาติ 
 - ฤทธ์ิของพืชสมุนไพรต่อจุลินทรียแ์ละระบบภูมิคุม้กนั 
 - การศึกษาวิจยัดา้นโรคติดเช้ือในสัตวบ์กและสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
 - การใชแ้บคทีเรียในการจ ากดัโลหะหนกัและโซเดียมท่ีปนเป้ือนในพื้นท่ีทางการเกษตร 
 - การใชจุ้ลินทรียใ์นการบ าบดัน ้าทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว ์
 - การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปวตัถุดิบทางการเกษตร 
 - การผลิตปุ๋ ยชีวภาพจากแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของขา้วและลดภาวะโลกร้อน 
 - การผลิตพลาสติกชีวภาพ 
 - การประยกุตใ์ชเ้อนไซมจ์ากจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหารหมกั 
 - การผลิตอาหารเสริมสุขภาพโดยใชแ้บคทีเรียแลคติก 

Expected Learning Outcomes (ELOs) หลกัสูตรฯ คาดหวงัใหป้รัชญาดุษฎีบณัฑิตท่ีจบการศึกษา 
- มีความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังานทางวิทยาศาสตร์และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและ

สังคม  
- อธิบายเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลชีววิทยาทัว่ไป จุลชีววิทยาเฉพาะดา้น และความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในสาขาท่ีท าวิจยัไดอ้ยา่งเพียงพอ  
- จัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความช านาญได้ด้วยตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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- บูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาเฉพาะดา้น และในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเพียงพอต่อการด าเนินการ
วิจยัไดด้ว้ยตนเอง  

- วิเคราะห์ปัญหาส าคญัทางจุลชีววิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินและท่ีมีผลกระทบทัว่โลกโดยการ
คน้ควา้ทบทวนวรรณกรรม ทางจุลชีววิทยาท่ีมีในปัจจุบนั  

- วางแผนและด าเนินโครงการวิจยัทางจุลชีววิทยาได้ดว้ยตนเอง และประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุล
ชีววิทยาท่ีสนบัสนุนความตอ้งการของชุมชน  

- ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในบทบาทของผูน้ า และสมาชิกในกลุ่ม            
- น าเสนอแนวคิดทัว่ไปและเชิงวิชาการในสาขาจุลชีววิทยาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัสากล 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์    
โทร.  0-7428-8311-14  E-mail: pimonsri.m@psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 

4) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ) 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ หลกัสูตรภาคปกติ     
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ         5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมคัร (รับแผนการศึกษา แบบ 1 และ แบบ 2)   
 2.1 มีความสนใจท างานโดยใชชี้วสารสนเทศในการวิเคราะห์จีโนมของส่ิงมีชีวิต  
 2.2 มีความสนใจการใชเ้ทคนิคพนัธุวิศวกรรมในการศึกษาจีโนมของส่ิงมีชีวิต 
3. ก าหนดวันสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
4. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 4.1 รายงานผลการเรียน ระดบัปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท จ านวน 1 ชุด  

 4.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรสหสาขา ศึกษาความรู้ใหม่เชิงบูรณาการเพื่อการพฒันางานดา้นชีวสารสนเทศ  มี
ทุนการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีผลการเรียนดี 
 ชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) คืออะไร : Watson and Crick ค้นพบโครงสร้างของสาร
พนัธุกรรมในปี 1953 ในเวลาต่อมามีการคน้พบวิธีตดัต่อดีเอน็เอ ตดัต่อยนี เพิ่มจ านวน ดีเอน็เอ หรือยนีใน
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หลอดทดลอง และการถ่ายโอนยีนจากส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงไปยงัอีกชนิดหน่ึง ปัจจุบันเทคนิคพันธุ
วิศวกรรมไดถู้กน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งทางการแพทย ์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และนอกจาก 3 ดา้น
หลกัน้ีแลว้ งานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาประชากรของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศก็เป็นงานท่ี
ตอ้งอาศยัความรู้ทางพนัธุวิศวกรรมศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุลเขา้ไปช่วยในบางส่วน และในปลาย
ศตวรรษท่ีผา่นมาก็ไดก้า้วหนา้ไปจนถึงขั้นการศึกษาจีโนมมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ  
 ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) คืออะไร : ต่อจากยุคท่ีเทคนิคพนัธุวิศวกรรมศาสตร์เฟ่ืองฟูก็
ตามมาดว้ยชีวสารสนเทศ ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ชีวภาพกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และมีบทบาทส าคญัต่องานวิจยังานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพจากแบบเดิม ชีวสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญัในงานวิจยัวิทยาศาสตร์ชีวภาพในยคุ
หลงัจีโนม (post-genomics research) ท่ีตอ้งอาศยัความสามารถของคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์และ algorithms 
หลากหลายในการคน้หา (search) หรือน าขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการ (retrieve) จากฐานขอ้มูล (databases) มา
ท าการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในเซลลข์องส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล ์สามารถคาดเดาโครงสร้างของโปรตีน เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
โครงสร้างและหนา้ท่ีของโปรตีน การคน้หาโปรตีนท่ีเป็นของยา และเขา้ใจกระบวนการท่ีท าให้เกิดโรค 
เป็นตน้  
 ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา ความกา้วหนา้ดา้นคอมพิวเตอร์ไดส่้งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
มากต่อกระบวนการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาให้มีความเร็วสูงขึ้ น มี
หน่วยความจ าท่ีมากขึ้น และมีความจุของหน่วยเก็บข้อมูลในระดับใหญ่จนถึงใหญ่มาก เพื่อรองรับ
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงมีทั้งจ านวนและความซบัซ้อนมาก ขอ้มูลเหล่าน้ีเก็บรวบรวมไวใ้น
ฐานขอ้มูล (databases) ต่างๆ งานวิจยัต่อจากน้ีจ าเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าขอ้มูลท่ีมีอยู่
แลว้ในฐานขอ้มูลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
6. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตร และ Area of research interest ของ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 6.1 งานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 4 สาขาหลกั 
  6.1.1 Agricultural Molecular Biology 
  6.1.2 Medical Molecular Biology 
  6.1.3 Bioinformatics 
  6.1.4 Biosensor Developments 
 6.2 หวัขอ้งานวิจยัส าหรับวิทยานิพนธ์นกัศึกษาปริญญาเอก มีดงัต่อไปน้ี 
  6.2.1 Agricultural Molecular Biology ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

(1) Gene expression profiles of shrimp, rubber and oil palm 
(2) Functional genomics, and integrated approach to animal and plant biotechnology 
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(3) Production of recombinant proteins for agricultural uses 
(4) Animal tissue culture and genetic engineering 
(5) Plant tissue culture and genetic engineering 
(6) DNA Markers for population genetic and species identification 
(7) Molecular biology of immune response in shrimp 
(8) Role of Ribosomal Protein in ovarian maturation 

  6.2.2 Medical Molecular Biology ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
(1) Tissue engineering 
(2) Molecular biology of infectious disease and diagnosis 
(3) Recombinant proteins for medical uses 

  6.2.3 Bioinformatics ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
(1) Development of algorithms and tool for sequences analysis 
(2) Molecular modeling and predictions 
(3) Computer programs for EST data base analysis 
(4) Genome wide association study 
(5) Taverna workflow and supporting services for single nucleotide polymorphisms 

analysis 
(6) DNA-bind protein prediction 
(7) Computational identification of miRNAs from Expressed Sequence Tags 
(8) Pararell computing algorithms in biological data 
(9) Software development of SNP-SNP interaction associated with diseases 
(10) Software development of genetic disease risk of individuals 
(11) Method developement of worthy cost for risk gene examination of diseases 

  6.2.4 Biosensor Developments ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
(1) Measurement system for detection of bioaffinity interactions 
(2) Catalytic biosensor 
(3) Biosensor for process control   

7. ติดต่อผู้รับชอบหลกัสูตร 
 7.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วราพร วรรณา ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์โทร. 0-7428-8789 E-mail : wwanna_1@yahoo.com 
 7.2 นายนิติพงษ์ บวัฝ้าย เจา้หน้าท่ีผูป้ระสานงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสาร 
สนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7428-8797 E-mail : nitipong.b@psu.ac.th 
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8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

5) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
ภาควิชาชีวเคมี      หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คณุสมบัติของผู้สมัคร  

2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
2.1 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.0 และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาให้รับเขา้
ศึกษาหรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้หรือ 

2.2  เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.5 และผ่านการสอบวดัคุณสมบติั  และคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาใหรั้บเขา้ศึกษาหรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้ 
2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์  หรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนไม่ต ่ากว่า 3.5 หรือไดเ้กียรตินิยมอนัดบัหน่ึง และมีประสบการณ์
ในโครงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีวเคมี  หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาชีวเคมีหรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 

2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่  ต ่ากวา่ 3.0 และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาใหรั้บเขา้ศึกษา
หรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้ 

2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนไม่ต ่ากว่า 3.0 หรืออยู่ใน 10% แรกของชั้น และมีประสบการณ์ใน
โครงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีวเคมี 

 
 
ผู้เข้าศึกษาปริญญาเอกต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ เร่ืองเกณฑ์การสมัครเข้าเรียนปริญญาเอก  ส่วนคุณสมบติัอ่ืน ๆ ให้ไปเป็นตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  

 3.1 Transcript ระดบัปริญญาตรี และ/หรือ ระดบัปริญญาโท และเอกสารการศึกษาอ่ืนๆ 
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 3.2 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ หรือเอกสารหลกัฐานรับรองผลงานวิจยั (ถา้มี) 
 3.3 ผลการสอบภาษาองักฤษ เป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ (ภาคผนวก) 
กรณีท่ีไม่มีผลสอบความรู้ภาษาองักฤษ ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั คณะ ฯ อนุโลมใหใ้ชผ้ลการ

สอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ดงัน้ี 
3.3.1 กรณีนกัศึกษาสมคัรเรียนแบบ 1.1 และ 2.1 (โท-เอก) 

PSU-TEP คะแนนทกัษะ reading & structure ไม่ต่ากวา่ 55% หรือ 
CU-TEP คะแนนรวม 3 ทกัษะ ไม่ต่ากวา่ 50 คะแนน 

3.3.2 กรณีนกัศึกษาสมคัรเรียนแบบ 1.2 และ 2.2 (ตรี-เอก) 
PSU-TEP คะแนนทกัษะ reading & structure ไม่ต่ากวา่ 50% หรือ 
CU-TEP คะแนนรวม 3 ทกัษะ ไม่ต่ากวา่ 50 คะแนน 

3.3.3 กรณีผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกเป็นนกัศึกษาต่างชาติ ใหเ้ป็นไปตาม
คุณสมบติัผูส้มคัรชาวต่างชาติ ดงัน้ี 

TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ากวา่ 520 คะแนน หรือ 
TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ากวา่ 61 คะแนน หรือ 
IELTS ไม่ต่ากวา่ 5.0 คะแนน หรือเทียบเท่า ดงัน้ี 
PSU-TEP คะแนนถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะ (ฟัง อ่าน เขียน) 
ไม่ต่ากวา่ 50% หรือ 
CU-TEP ไม่ต่ากวา่ 50 คะแนน หรือ 
TOEFL (revised Paper-delivered Test) ไม่ต่ากวา่ 34 คะแนน 

TOEFL (PB 450, ITP 470,CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 50%(ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 5.1 ชีวเคมี โดย คณาจารยภ์าควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 5.2 Principles of Biochemistry (2008) โดย Lehninger และ Nelson 
 5.3 Biochemistry (2010) โดย Donald Voet และ Judith Voet 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ดา้นชีวเคมีเป็นรากฐานของศาสตร์ต่าง ๆ เช่นพนัธุวิศวกรรมศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์และชีวสารสนเทศความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต
ปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง  ๆ ในเซลล์ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีว
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โมเลกุลต่าง ๆ โดยเฉพาะโปรตีนและดีเอ็นเอซ่ึงน าไปสู่กระบวนการท่ีทาให้เกิดโรคและการคน้หาสาร
ชีวโมเลกุลท่ีสามารถใชเ้ป็นยาหรือควบคุมโรคไดน้ั้นลว้นตอ้งการความรู้ทางชีวเคมีทั้งส้ินอีกทั้งความรู้
ทางสาขาวิชาชีวเคมีได้มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปอย่ างรวดเร็วและได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทั้งทางการแพทยเ์กษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ดงันั้นหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาชีวเคมีจึงมุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
และทกัษะในการท าปฏิบติัการในศาสตร์ชีวเคมีท่ีทนัสมยั มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ 
บนพื้นฐานเหตุและผล สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเป็นผูน้ าทาง
วิชาการ มีสามารถท างานและพฒันางานวิจยัดา้นชีวเคมีซ่ึงสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล  
7. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of Research Interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 มีแนวทางงานวิจยั 4 แนวทาง คือ 
7.1 Aquatic Biochemistry  
▪ บทบาทของโปรตีนหรือเอนไซมใ์นระบบภูมคุม้กนักุง้ เช่น โปรตีนท่ีมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ

แบคทีเรียหรือไวรัส 
▪ การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของ DNA vaccine ในการป้องกนัการติดเช้ือก่อโรคใน

กุง้ 
▪ คุณสมบติัของสารชีวโมเลกุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัตวัเองของกุง้แชบว้ย 

7.2 Medical Biochemistry  
▪ การพฒันา therapeutic protein ชนิด Transthyretin เพื่อยบัย ั้ง /ลดความรุนแรงของโรคอลั

ไซเมอร์และพาร์กินสัน 
▪ การศึกษาโรคทางพนัธุกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบประสาทและสมองในคนไทย 
▪ คุณสมบติัทางชีวเคมีและโครงสร้างของโปรตีนท่ีมีหนา้ท่ีส าคญัของเช้ือแบคทีเรียก่อ

โรค เช่น เช้ือก่อโรคไขก้าฬหลงัแอ่น เช้ือก่อโรคติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ และเช้ือ
วณัโรค 

▪ การศึกษาสารชีวโมเลกุลและโปรตีน bacteriocins จากแบคทีเรียกลุ่ม probiotics เพื่อ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 

▪ การสร้างเซลลม์ะเร็งด้ือยา และกลไกท่ีเก่ียวขอ้ง 
▪ บทบาทของ microRNA ต่อ tumorigenicity ของเซลลม์ะเร็ง 

7.3 Natural products  
▪ ชีวเทคโนโลย ีและชีวเคมีของสารจากน ้ายางพารา 
▪ สารสกดัท่ีมีฤทธ์ิในการตา้นเซลลม์ะเร็ง 
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▪ การคน้หาและพฒันาสารพฤษเคมี สารออกฤทธ์ิ และเปปไทด ์เพื่อยบัย ั้งการเกิดโรคอลั
ไซเมอร์และพาร์กินสัน 

▪ กลไกของสารธรรมชาติในการกระตุน้การดูดซึมน ้าตาลเขา้สู่เซลลก์ลา้มเน้ือ (ตา้น
เบาหวาน) และการสลายในเซลลไ์ขมนั (ตา้นความอว้น) 

▪ การเปล่ียนแปลงของโปรตีนในเซลล ์(Proteomics) ของเซลลก์ลา้มเน้ือและเซลลไ์ขมนั
ท่ีถูกกระตุน้โดยสารธรรมชาติ 

7.4 Life science 
▪ การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าท่ีของโปรตีนสารพิษท่ีมีฤทธ์ิในการฆ่าลูกน ้ า

ยงุลาย 
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 8.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เดชา เสริมวิทยวงศ ์ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ภาควิชา
เคมี โทร 0-7428-8241-2 และ 0-7428-8271 โทรสาร 0-7444-6656 E-mail: dechas@gmail.com และ 
decha.s@psu.ac.th 
 8.2 นางสาวปรีดารัตน์ ประไพ ผูป้ระสานงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
E-mail: preedarat.p@psu.ac.th 
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา  
 

6) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) 
ภาควิชาชีววิทยา      หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       7 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง มีผล
การเรียนอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.75 หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยั
ในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีผลงานตีพิมพอ์ย่างต่อ เน่ืองในระดบั
มาตรฐานสากล ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
  2.1.2 มีผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐาน Scopus หรือ ISI 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง มีผล
การเรียนอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.75 หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการวิจยัใน

mailto:dechas@gmail.com
mailto:decha.s@psu.ac.th
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สาขาชีววิทยาหรือสาขาท่ีเก่ียวข้องมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเน่ืองในระดับ
มาตรฐานสากล ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.2.2 มีผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐาน Scopus หรือ ISI 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1  
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง มีผล
การเรียนอยู่ในระดบัดีโดยมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยัใน
สาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเน่ืองในระดบั
มาตรฐานสากล ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
  2.4.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง มีผล
การเรียนอยู่ในระดับดีมาก และเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.4.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้
ไม่เกิน 2 ปี ณ วนัท่ีเข้าศึกษา เช่น TOEFL (paper based), TOEFL (computer based), TOEFL (internet 
based, iBT), CU-TEP หรือ PSU-TEP 
  2.4.3 คุณสมบติัอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 นกัศึกษาไทย 
  (1) Transcript 
  (2) หนงัสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  (3) ผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU 
GET 50%  (ถา้มี ขอใหแ้นบจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  (4) หวัขอ้วิจยัหรือแนวทางการท าวิจยัเม่ือไดรั้บการพิจารณาเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 3.2 นกัศึกษาต่างชาติ 
  (1) Transcript 
  (2) หนงัสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  (3) Proposal 
 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
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5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาเป็นหลกัสูตรท่ีเน้นการสร้างนักวิจยัทางด้าน
ชีววิทยาท่ีมีความสามารถสูงในอนัท่ีจะออกไปสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการในสาขาวิชาชีววิทยา
ให้กบัประเทศ นักศึกษาสามารถเลือกท าวิทยานิพนธ์ในกลุ่มวิชาท่ีสนใจได ้6 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชา
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของพืช กลุ่มวิชาอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสัตว์น ้ า กลุ่มวิชา
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสัตว์บก กลุ่มวิชาอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแมลง กีฏวิทยา
ประยุกต์ กลุ่มวิชาเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช และกลุ่มวิชาสรีรวิทยาของพืช โดยเฉพาะงานทางด้าน
อ นุ ก รม วิ ธ า นแล ะ นิ เ ว ศ วิ ท ย า ข อ งพื ช แ ล ะสั ต ว์  ภ า ค วิ ช า ชี ว วิ ท ย า  คณะ วิ ท ย า ศ าส ต ร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีศกัยภาพสูงสุด  เน่ืองจากอยู่ในพื้นท่ีท่ีเอ้ืออ านวยให้สามารถศึกษาระบบ
นิเวศได้ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นป่าดิบช้ืน ป่าพรุ  ป่าชายเลน พื้นท่ีชุ่มน ้ า หรือระบบนิเวศทางทะเล 
คณาจารยข์องภาควิชาฯ  ไดรั้บทุนวิจยัในสาขาวิชาเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ภาควิชาฯยงัมีความ
เช่ือมโยงกบัต่างประเทศในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีสามารถใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยัร่วมกบั
นกัวิจยัในต่างประเทศ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 รองศาสตราจารย ์ดร. กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7428-8525, 
 0-7428-8481 โทรสาร 0-7455-8840  E-mail: kitichate.s@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

7) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 
ภาควิชาฟิสิกส์       หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     3 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ธรณีฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือ สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ หลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑิตเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยั ในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บ
การตีพิมพแ์ละเผยแพร่และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง  หรือ สาขาวิชาอ่ืนๆโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.1.2 คุณสมบติัอ่ืนๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 
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  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาธรณีวิทยา สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต และมีผลการเรียน
ระดับดีมาก หรือมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยใน
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆ โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.2.2 คุณสมบติัอ่ืนๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ด้านการวิจัย  
จ านวน 1 ชุด 
 3.2 หนงัสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั (Recommendation) จากอาจารยผ์ูส้อน หรือ
อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั หรือผูบ้งัคบับญัชา รวม 2 ท่าน โดยใส่ซองปิดผนึกแยกจากใบสมคัร 
 3.3 โครงร่างการวิจยัท่ีสนใจจะศึกษาและท าเป็นวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด 
 3.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
 3.5 อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรแบบ 1 ซ่ึงเนน้การวิจยั โดยมีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเสนอให้เรียนรายวิชาในระดับปริญญาโท หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ 
เพิ่มเติมไดโ้ดยไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาตอ้งผ่านการเสนอสัมมนาในรายวิชาสัมมนาระดบัปริญญาโท
ของภาควิชาฟิสิกส์ อย่างนอ้ย 3 คร้ัง ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท และอย่างนอ้ย 
4 คร้ัง ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยเน้ือหาเป็นความกา้วหนา้ทางวิชาการใน
กลุ่มวิชาท่ีสนใจ และตอ้งเป็นผูเ้ขา้ฟังสัมมนาของผูอ่ื้นอย่างสม ่าเสมอท่ีภาควิชาก าหนด ภาควิชาฯจะ
พิจารณาสนับสนุนนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในการสมคัรขอรับทุนผูช่้วยสอน หรือท างานในฐานะ
ผูช่้วยวิจยัซ่ึงจะมีค่าตอบแทนใหแ้ละนกัศึกษาทุกคนจะไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั  
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร   
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สวสัดี ยอดขยนั  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  โทร.0-7428-8765  
โทรสาร 0-7455-8849 E-mail : sawasdee.y@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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8) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (นานาชาติ) 
ภาควิชาฟิสิกส์       หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ มีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.25 และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมี
ผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นท่ียอมรับ
ระดบัชาติ หรือ นานาชาติในสาขาวิจยันั้นๆ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
มีคะแนนเฉล่ียระดบัดีมาก หรือไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนศ.ไทย (ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 และ 1.2) ตอ้งมีผลการ
สอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ก าหนดและให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยผลสอบความรู้ภาษาองักฤษตอ้งมาจากสถาบนัท่ีบัณฑิต
วิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัสอบ ดงัน้ี 
  PSU-TEP     คะแนนถวัเฉล่ีย reading and structure  
        ไม่ต ่ากวา่ 50 % หรือ 
  CU-TEP     ไม่ต ่ากวา่ 50 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Paper Based)   ไม่ต ่ากวา่ 450 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต ่ากวา่ 470 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Computer Based)   ไม่ต ่ากวา่ 133 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Internet Based)   ไม่ต ่ากวา่ 45 คะแนน หรือ 
  IELTS     ไม่ต ่ากวา่ 4.5 คะแนน  
 2.4 คุณสมบติัอ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ส าเนาทรานสคริปต ์(Transcript) 
 3.3 โครงร่างการวิจยัท่ีคาดวา่จะท า ประกอบดว้ย ท่ีมาและความส าคญั การทบทวนเอกสารงานวิจยั
ท่ีมาก่อน ขอบเขตของงานวิจยัท่ีคาดวา่จะท า  
 3.4 ผลการสอบภาษาองักฤษ  
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4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 5.1 รองศาสตราจารย ์ดร.เทพอกัษร  เพง็พนัธ์  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์   
โทร. 074-288751 โทรสาร 074-558849  E-mail: tepparksorn.p@psu.ac.th 
 5.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตนนท ์บูรณชยั โทร 074-288728 Email: chittanon.b@psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

9) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลเิมอร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสด ุ  หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        5 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ในดา้น
พอลิเมอร์และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 หรือ  
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์  หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งและมีประสบการณ์การท างาน/วิจยัเก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิ
เมอร์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี   
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.10 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือ   
  2.3.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาท่ีเก่ียวข้อง และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์การท าวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี    
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 
 2.5  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาท่ีมีคุณสมบติันอกเหนือจากขอ้ 2.1-2.4 อาจไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกให้เขา้
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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 2.6 กรณีท่ีตอ้งมีการตีความคุณสมบติัหรือการผ่อนผนัคุณสมบติัขอ้ใด จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 1) หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจ าตัว  (Letter of Recommendation) จากอาจารย์
ผูส้อน หรือผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 2 ชุด  
 2) หนงัสือรับรองการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 3) ผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ (ภาคผนวก 1) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
โทรศพัท์ 074-288374 หรือ 074-2888361 โทรสาร  074-288395  E-mail : ekwipoo@gmail.com หรือ 
ekwipoo.k@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

10) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
ภาควิชาสรีรวิทยา       หลกัสูตรภาคปกติ        
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      6 คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับนักศึกษาท่ัวไป 
  2.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่า
กว่า 3.25 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และมี
ประสบการณ์การท าวิจยัและมีผลงานตีพิมพ ์(ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด) และเป็นผูมี้
คุณสมบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
  2.1.2 หลักสูตรแบบ 1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนดีมากใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์การ
ท าวิจยัและมีผลงานตีพิมพ ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู ้รับผิดชอบหลกัสูตร ยอ้นหลงัไม่
เ กิน 5 ปี  (ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด) และเป็นผู ้มีคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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  2.1.3 หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่า
กว่า 3.25 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผูมี้
คุณสมบติัตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร (ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด) 
  2.1.4 หลักสูตรแบบ 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนดีมาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นผูมี้คุณสมบติัตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร (ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด) 
 2.2 ส าหรับนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 
  2.2.1 หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์การท าวิจยัและมีผลงาน
ตีพิมพ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการ
อุดมศึกษาก าหนด) ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี และเป็นผูมี้คุณสมบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ใบประมวลผลการศึกษา 1 ชุด 
     3.2 ใบรับรองประสบการณ์การท างานดา้นสรีรวิทยา หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.3 เอกสารความสนใจงานวิจยัทางสรีรวิทยา หรือโครงร่างงานวิจยัท่ีสนใจเม่ือไดรั้บการคดัเลือก
เขา้มาเป็นนกัศึกษา 
 3.4 หนังสืออนุญาตให้มาสมคัรสอบหรือลาศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับัญชา จ านวน 1 ชุด (ส าหรับ
ผูส้มคัรท่ีเป็นขา้ราชการ) 
 3.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4.  ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้ในการเตรียมตัวสอบ 
 5.1 คณาจารยภ์าควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล. “สรีรวิทยา” ปี 2538 
 5.2 Vander, A.J., Sherman, J.H. and Luciano, D.S., Human Physiology. 2004. 
 5.3 Guyton and Hall, Textbook of Medical Physiology. 2006.  
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนแห่งเดียวในภาคใต ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตนกัวิชาการท่ีมี
ความรู้ความสามารถระดบัสูง ทั้งดา้นทฤษฎี และการวิจยัทางสรีรวิทยาหลายสาขาวิชา  ซ่ึงการศึกษาใน
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หลกัสูตรน้ีจะท าให้เขา้ใจกลไกการท างานของอวยัวะต่างๆ ของร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติไดถึ้ง
ระดบัเซลล์และโมเลกุล สามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้กบัความรู้ทางสาขาวิชาอ่ืนๆ ได้
อยา่งกวา้งขวาง และช่วยใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการ วิจยัทางวิทยาศาสตรการแพทย ์
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิไลวรรณ หุตะเมขลิน  คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 0-7428-8208 
โทรสาร 0-7428-8202  E-mail: pilaiwanwadee.h@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

11) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ (นานาชาติ) 
ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์        หลกัสูตรภาคปกติ  
จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       5  คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต หรือ 
 1.2 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต โดยไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.30 หรือ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ 
 1.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ดา้นคอมพิวเตอร์ และการ
ส่ือสารมาอยา่งนอ้ย 3 ปี ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ 
 1.4 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต (เกียรตินิยมอบัดบัหน่ึง) หรือไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 และเรียนวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ดา้นคอมพิวเตอร์ และการส่ือสารมาอยา่งนอ้ย 
5 ปี ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และ 
 1.5 ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ 
  ส าหรับผูส้มคัรจากประเทศท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัจะตอ้งมีผลการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาองักฤษ (ภายใน 1 ปี ตั้งแต่วนัเขา้ศึกษา) อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  -  TOEFL (Paper Based)   ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
  -  TOEFL (Computer Based)  ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
  -  TOEFL (Internet Based)   ไม่ต ่ากวา่   61 คะแนน หรือ 
  -  IELTS     ไม่ต ่ากวา่   5.0 คะแนน หรือ 
  -  CU-TEP หรือ PSU-TEP   ไม่ต ่ากวา่   60 คะแนน  
3.  เอกสารประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขา   (ยืน่ท่ีส านกังานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์ หรือทาง  E-mail : sawalee.l@psu.ac.th ) 
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 3.1  โครงการวิจยัแบบย่อเป็นภาษาองักฤษท่ีคาดวา่จะท าเป็นวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด โดยมี
เน้ือหาประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์วิธีการวิจยัพอสังเขป 
 3.2  หลกัฐานแสดงความรู้ภาษาองักฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ PSU-TEP (ตอ้งมีผล
การสอบ  มาแสดงซ่ึงอาจยงัไม่ผา่นเกณฑก์็ได)้ 
 3.3  หนงัสือรับรองจากผูรั้บรอง 3 ท่าน (แบบฟอร์มหนงัสือรับรองสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้   
  http://www.cs.psu.ac.th/interest_Doctoral.html) 
 3.4  ผลงานวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ  
 หนงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีเคยท ามาแลว้และงานวิจยัท่ีคาดวา่จะท า และหนงัสือท่ี
เก่ียวกบัสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
6.  ค าแนะน าหลกัสูตร 
  ทั้งแบบ 1 และแบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการ
ใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสาร หรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรองผลงาน (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 7.1  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิภาดา  เวทยป์ระสิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) โทร. 0-7428-6949,  โทรสาร 0-7444-
6917 หรือ  
8. ค่าธรรมเนยีมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
 

12) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์                หลกัสูตรภาคปกติ                              
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     4 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก1 และ ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือภาคการศึกษาสุดทา้ยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ  หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ 
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 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาอ่ืน ๆ และมีประสบการณ์ในการท างานดา้นกาย
วิภาคศาสตร์หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
4. หลกัฐานประกบิการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 ใบรับรองผลการศึกษาหรือเทียบเท่า 
 4.2 รูปถ่าย 1 น้ิว จ านวน 2 รูป 
 4.3 ประวติัการท างาน (ถา้มี) 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ซ่ึงเปิดสอนโดยคณาจารย  ์ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาท่ีศึกษาโครงสร้างและหนา้ท่ีของส่ิงมีชีวิตตั้งแต่ระดบัมหกาย
วิภาค จุลกายวิภาค และชีวโมเลกุลของส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียวจนถึงมนุษย ์ และมุ่งเนน้การใชว้ิชากายวิภาค
ศาสตร์ เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในการวิจยัอ่ืนๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ  รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในการพฒันาการด ารงอยู่อย่างย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาคใต ้

บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี สามารถร่วมงานได้หลากหลายหน่วยงาน เช่น วิทยาลัยพยาบาล 
วิทยาลัยสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย รวมไปถึง
กายภาพบ าบดั 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.ศุภิตา  ธนะเศวตร  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์   
โทร. 0-7428-8138 โทรสาร 0-7428-8132   
 6.2 คุณปิยกร บุญยงั เลขานุการหลกัสูตร โทร 0-7428-88143 โทรสาร 0-7428-8132 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

13) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ    หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       10  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและตอ้งมีพื้นฐานความรู้
วิชาคณิตศาสตร์ในระดบัปริญญาตรีไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
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 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่
ต ่ากวา่ 2.50 
 2.3 ผู ้ไม่อยู่ ในเกณฑ์ข้อ  2.1 และ 2.2 อาจให้สมัครเข้า ศึกษาได้ตามดุลยพิ นิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 2.4 เกณฑภ์าษาองักฤษเป็นไปตามระเบียบของบณัฑิตวิทยาลยั ฯ 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา   
 3.1 Transcript ฉบับสมบูรณ์ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองว่าจะส าเร็จ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ในกรณีท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
 3.2 หนังสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาโครงงานและ/หรืออาจารย์ผูส้อน
อยา่งนอ้ยจ านวน 2 ท่าน ใหน้ าส่งเป็นเอกสารปิดผนึก 
 3.3 Transcript ฉบบัจริงใหน้ ามายนืยนัในวนัสอบสัมภาษณ์ 
 3.4 ให้ส่งเอกสาร ทั้ง 3.1 – 3.2 ทางไปรษณียต์ามท่ีอยู่ท่ีระบุดา้นล่าง ภายในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 
2562 จ่าหน้าซองถึง รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ บุญปกครอง  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 หนงัสือแคลคูลสั  พีชคณิต และคณิตวิเคราะห์ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.วราย ุบุญปกครอง ประธานหลกัสูตรฯ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
คณะวิทยาศาสตร์ หอ้ง M 330 ตึกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร 0-7428-8661  E-mail : varayu.b@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

14) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ    หลกัสูตรภาคปกติ    
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       10  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก1 และ ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 และ
ตอ้งมีพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.2 ผา่นการทดสอบความรู้พื้นฐานทางสถิติท่ีก าหนดโยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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 2.3 ผูไ้ม่อยูใ่นเกณฑข์อ้ 2.1 และ 2.2 อาจใหส้มคัรเขา้ศึกษาไดต้ามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา   
 3.1 Transcript ฉบับสมบูรณ์ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองว่าจะส าเร็จ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ในกรณีท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
 3.2 หนังสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาโครงงานและ/หรืออาจารย์ผูส้อน
อยา่งนอ้ยจ านวน 2 ท่าน ใหน้ าส่งเป็นเอกสารปิดผนึก 
 3.3 Transcript ฉบบัจริงใหน้ ามายนืยนัในวนัสอบสัมภาษณ์ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง  
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ มุ่งมัน่สร้างมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ความสามารถดา้นสถิติขั้นสูง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดพฒันาองคค์วามรู้และประยุกตใ์ช้องคค์วามรู้ทาง
สถิติในการปฏิบติังาน การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล หอ้ง M114 ตึกคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โทร. 0-7428-8683  E-mail : thammarat.p@psu.ac.th 
 6.2 ดร.ใกลรุ่้ง สามารถ ห้อง M220 ตึกคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โทร. 0-7428-8658 E-mail : klairung.s@psu.ac.th 
 6.3 ดร.นุชนาถ คงช่วย หอ้ง M118 ตึกคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โทร. 0-7428-8685 E-mail : nootchanath.k@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

15) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 
ภาควิชาเคมี       หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  
หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
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  2.1.2 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 2. 1.1 แต่มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ ากว่า  2.50  มี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมี  ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง 
  2.1.3 มีผลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑท่ี์คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด และใหอ้ยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.1.4 คุณสมบติันอกเหนือจากขอ้  2.1.1-2.1.3  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 รายงานผลการเรียนระดบัปริญญาตรี 
 3.2 คะแนนผลสอบภาษาองักฤษ (TOFEL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP เป็นตน้) ใหย้ืน่ในวนัสอบ
สัมภาษณ์ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) มุ่งผลิตมหาบณัฑิต สาขา
เคมี ท่ีมีความรู้ภาคทฤษฎีท่ีลึกซ้ึง เขา้ใจกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจยั สามารถ
น าไปประยุกตใ์ชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเชิงวิชาการ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อเพื่อนร่วมงานทุก
ชาติทุกภาษา 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุดา จกัรทอง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร 074-288425  
Email: suda.ch@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

16) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (นานาชาติ) 
ภาควิชาจุลชีววิทยา         หลกัสูตรภาคปกติ           
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนก แบบ ก1) 
  2.1 ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 ในสาขาจุล
ชีววิทยาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์การท าวิจยัหรือโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลชีววิทยา 
  2.2 คุณสมบติัอ่ืนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา 
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  2.3 ผูส้มคัรจากประเทศท่ีไม่ไดใ้ช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั ตอ้งมีคะแนนภาษาองักฤษ  
ตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี   
  PSU-TEP (คะแนนทกัษะ reading & structure) ไม่ต ่ากวา่ 50%  หรือ 

CU-TEP      ไม่ต ่ากวา่ 50 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Paper Based)    ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Computer Based)    ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Internet Based)    ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ 
  IELTS      ไม่ต ่ากวา่ 5.0 คะแนน  
 ทั้งน้ี คะแนนสอบภาษาต่างประเทศ ตอ้งสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวนัท่ีท่ีสอบถึงวนัท่ียื่น
สมคัรเขา้ศึกษา 
  2.4 กรณีผูส้มคัรมีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในขอ้ 2.3 ให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาให้ความเห็นชอบ  คุณสมบัติอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 รายงานผลการเรียนระดบัปริญญาตรี 
 3.2 ขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีตอ้งท าโดยยอ่ พิมพล์งในกระดาษ A4 จ านวน 1 – 2 หนา้ 
 3.3 หลกัฐานคะแนนภาษาองักฤษตามขอ้ 2.3 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 ปรัชญาของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (นานาชาติ) คือการสร้าง
นกัวิจยัและนกัวิชาการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางจุลชีววิทยา และมีความรู้ทางจุลชีววิทยาฌฉพาะดา้น
ระดบัสูง คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถคิดริเร่ิม วิเคราะห์ สังเคราะห์ คน้ควา้ วิจยั เพื่อสร้าง
นวตักรรม และองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนระดบัประเทศและ
นานาชาติ ตลอดจนเป็นผูมี้คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจยั สามารถสร้างเค รือข่ายและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและต่างประเทศได ้
 หลกัสูตรจดัการเรียนการสอนโดยภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เป็นหลกัสูตรท่ีมีประสบการณ์ในการสร้างดุษฎีบณัฑิตมาเป็นระยะเวลานานา โดยเปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกเม่ือปี พ.ศ. 2539 ทางหลกัสูตรมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอเพื่อใหท้นักบัความกา้วหนา้และ
เทคโนโลยีในสาขาวิชาจุลชีววิทยาท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นหลกัสูตรแรกในประเทศไทยท่ีจดัการเรียน
การสอนในสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยคณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญทั้งทางดา้นจุลชีววิทยาทางการแพทยแ์ละดา้น
จุลชีววิทยาประยกุต ์
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 ปัจจุบนัหลกัสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ ในรูปแบบของการพฒันา
เครือข่ายการวิจยัดา้นจุลชีววิทยา การถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี และการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ
บุคลากรเพื่อการท าวิจยั งานวิจยัของคณาจารย ์หลกัสูตรมีการพฒันาหวัขอ้วิจยัจากประเด็นปัญหาท่ีไดรั้บ
จากชุมชนและองคก์รภายนอก ไดแ้ก่ 
 - การใชป้ระโยชน์จากจุลินทรียใ์นระบบนิเวศ 
 - การศึกษาความหลากหลายของรา และการคน้หาสารตา้นจุลินทรียจ์ากธรรมชาติ 
 - ฤทธ์ิของพืชสมุนไพรต่อจุลินทรียแ์ละระบบภูมิคุม้กนั 
 - การศึกษาวิจยัดา้นโรคติดเช้ือในสัตวบ์กและสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
 - การใชแ้บคทีเรียในการจ ากดัโลหะหนกัและโซเดียมท่ีปนเป้ือนในพื้นท่ีทางการเกษตร 
 - การใชจุ้ลินทรียใ์นการบ าบดัน ้าทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว ์
 - การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปวตัถุดิบทางการเกษตร 
 - การผลิตปุ๋ ยชีวภาพจากแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของขา้วและลดภาวะโลกร้อน 
 - การผลิตพลาสติกชีวภาพ 
 - การประยกุตใ์ชเ้อนไซมจ์ากจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหารหมกั 
 - การผลิตอาหารเสริมสุขภาพโดยใชแ้บคทีเรียแลคติก 

Expected Learning Outcomes (ELOs) หลกัสูตรฯ คาดหวงัใหม้หาบณัฑิตท่ีจบการศึกษา 
- มีความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังานทางวิทยาศาสตร์และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและ

สังคม  
- อธิบายเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลชีววิทยาทัว่ไป จุลชีววิทยาเฉพาะดา้น และความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในสาขาท่ีท าวิจยัไดอ้ยา่งเพียงพอ  
- จัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความช านาญได้ด้วยตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
- บูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาเฉพาะดา้น และในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเพียงพอต่อการด าเนินการ

วิจยัไดด้ว้ยตนเอง  
- วิเคราะห์ปัญหาส าคญัทางจุลชีววิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินและท่ีมีผลกระทบทัว่โลกโดยการ

คน้ควา้ทบทวนวรรณกรรม ทางจุลชีววิทยาท่ีมีในปัจจุบนั  
- วางแผนและด าเนินโครงการวิจยัทางจุลชีววิทยาได้ดว้ยตนเอง และประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุล

ชีววิทยาท่ีสนบัสนุนความตอ้งการของชุมชน  
- ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในบทบาทของผูน้ า และสมาชิกในกลุ่ม            
- น าเสนอแนวคิดทัว่ไปและเชิงวิชาการในสาขาจุลชีววิทยาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัสากล 

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
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โทร. 0-7428-8311-14 โทรสาร 0-7428-8311  E-mail: pimonsri.m@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 

17) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
(นานาชาติ) 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ           7 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก1 และ ก แบบ ก2)   
 2.1 มีความสนใจท างานโดยใชชี้วสารสนเทศในการวิเคราะห์จีโนมของส่ิงมีชีวิตและ 
 2.2 มีความสนใจการใชเ้ทคนิคพนัธุวิศวกรรมในการศึกษาจีโนมของส่ิงมีชีวิต 
3. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
4. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เป็นหลักสูตรสหสาขา ศึกษาความรู้ใหม่เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนางานด้านชีวสารสนเทศ   
มีทุนการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีผลการเรียนดี 
 ชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) คืออะไร : Watson and Crick ค้นพบโครงสร้างของสาร
พนัธุกรรมในปี 1953 ในเวลาต่อมามีการคน้พบวิธีตดัต่อดีเอน็เอ ตดัต่อยนี เพิ่มจ านวน ดีเอน็เอ หรือยนีใน
หลอดทดลอง และการถ่ายโอนยีนจากส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงไปยงัอีกชนิดหน่ึง ปัจจุบันเทคนิคพันธุ
วิศวกรรมไดถู้กน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งทางการแพทย ์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และนอกจาก 3 ดา้น
หลกัน้ีแลว้ งานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาประชากรของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศก็เป็นงานท่ี
ตอ้งอาศยัความรู้ทางพนัธุวิศวกรรมศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุลเขา้ไปช่วยในบางส่วน และในปลาย
ศตวรรษท่ีผา่นมาก็ไดก้า้วหนา้ไปจนถึงขั้นการศึกษาจีโนมมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ  
 ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) คืออะไร : ต่อจากยุคท่ีเทคนิคพนัธุวิศวกรรมศาสตร์เฟ่ืองฟูตามมา
ดว้ยชีวสารสนเทศ ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพกบั
ความกา้วหน้าดา้นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และมีบทบาทส าคญัต่องานวิจยังานวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์
ชีวภาพจากแบบเดิม ชีวสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญัในงานวิจยัวิทยาศาสตร์ชีวภาพในยุคหลงัจีโนม 
(post-genomics research) ท่ีต้องอาศัยความสามารถของคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์และ algorithms 
หลากหลายในการคน้หา (search) หรือน าขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการ (retrieve) จากฐานขอ้มูล (databases) มา
ท าการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในเซลลข์องส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล ์สามารถคาดเดาโครงสร้างของโปรตีน เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
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โครงสร้างและหนา้ท่ีของโปรตีน การคน้หาโปรตีนท่ีเป็นของยา และเขา้ใจกระบวนการท่ีท าให้เกิดโรค 
เป็นตน้  
 ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา ความกา้วหนา้ดา้นคอมพิวเตอร์ไดส่้งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
มากต่อกระบวนการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาให้มีความเร็วสูงขึ้ น มี
หน่วยความจ าท่ีมากขึ้น และมีความจุของหน่วยเก็บข้อมูลในระดับใหญ่จนถึงใหญ่มาก เพื่อรองรับ
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงมีทั้งจ านวนและความซบัซ้อนมาก ขอ้มูลเหล่าน้ีเก็บรวบรวมไวใ้น
ฐานขอ้มูล (databases) ต่างๆ งานวิจยัต่อจากน้ีจ าเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าขอ้มูลท่ีมีอยู่
แลว้ในฐานขอ้มูลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
5. ทิศทางหรือTheme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตร และ Area of research interest ของ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 5.1 งานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 4 สาขาหลกั 
  5.1.1 Agricultural Molecular Biology 
  5.1.2 Medical Molecular Biology 
  5.1.3 Bioinformatics 
  5.1.4 Biosensor Developments 
 5.2 หวัขอ้งานวิจยัส าหรับวิทยานิพนธ์นกัศึกษาปริญญาโท มีดงัต่อไปน้ี 
  5.2.1 Agricultural Molecular Biology ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 
   (1) Gene expression profiles of shrimp, rubber and oil palm 
   (2) Functional genomics, and integrated approach to animal and plant 
biotechnology 
   (3) Production of recombinant proteins for agricultural uses 
   (4) Animal tissue culture and genetic engineering 
   (5) Plant tissue culture and genetic engineering 
   (6) DNA Markers for population genetic and species identification 
   (7) Molecular biology of immune response in shrimp 
   (8) Role of Ribosomal Protein in ovarian maturation 
  5.2.2 Medical Molecular Biology ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
   (1) Tissue engineering 
   (2) Molecular biology of infectious disease and diagnosis 
   (3) Recombinant proteins for medical uses 
  5.2.3 Bioinformatics ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
   (1) Development of algorithms and tool for sequences analysis 
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   (2) Molecular modeling and predictions 
   (3) Computer programs for EST data base analysis 
   (4) Genome wide association study 
   (5) Taverna workflow and supporting services for single nucleotide polymorphisms 
analysis 
   (6) DNA-bind protein prediction 
   (7) Computational identification of miRNAs from Expressed Sequence Tags 
   (8) Pararell computing algorithms in biological data 
   (9) Software development of SNP-SNP interaction associated with diseases 
   (10) Software development of genetic disease risk of individuals 
   (11) Method developement of worthy cost for risk gene examination of diseases 
  5.2.4 Biosensor Developments ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
   (1) Measurement system for detection of bioaffinity interactions 
   (2) Catalytic biosensor 
   (3) Biosensor for process control   
 
 
6. ติดต่อผู้รับชอบหลกัสูตร 
 6.1 ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศด์ารา ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7428-8785 E-mail : pamornra@yahoo.com 
 6.2 นายนิติพงษ์ บัวฝ้าย เจ้าหน้าท่ีผู ้ประสานงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและ 
ชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7428-8797 E-mail : nitipong.b@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
18) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
ภาควิชาชีวเคมี      หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     6 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.0 หรือเป็นผูท่ี้มี



122 
 

 

ประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวเคมี โดยมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.1.2 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  

2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย ์
เทคโนโลยชีีวภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.2 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
3.1 Transcript ระดบัปริญญาตรี และเอกสารการศึกษาอ่ืน ๆ 
3.2 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่หรือเอกสารหลกัฐานรับรองผลงานวิจยั (ถา้มี) 

4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 

5.1 ต าราชีวเคมีโดยคณาจารยจ์ากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
5.2 ต าราชีวเคมีจากมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ เช่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ดา้นชีวเคมีเป็นรากฐานของศาสตร์ต่าง ๆ เช่นพนัธุวิศวกรรมศาสตร์

นิติวิทยาศาสตร์และชีวสารสนเทศความเข้าใจในกระบวนการต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึ้นในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต
ปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง  ๆ ในเซลล์ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีว
โมเลกุลต่าง ๆ โดยเฉพาะโปรตีนและดีเอ็นเอซ่ึงน าไปสู่กระบวนการท่ีทาให้เกิดโรคและการคน้หาสาร
ชีวโมเลกุลท่ีสามารถใชเ้ป็นยาหรือควบคุมโรคไดน้ั้นลว้นตอ้งการความรู้ทางชีวเคมีทั้งส้ินอีกทั้งความรู้
ทางสาขาวิชาชีวเคมีได้มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปอย่ างรวดเร็วและได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทั้งทางการแพทยเ์กษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ดงันั้นหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาชีวเคมีจึงมุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
และทกัษะในการท าปฏิบติัการในศาสตร์ชีวเคมีท่ีทนัสมยั มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ 
บนพื้นฐานเหตุและผล สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเป็นผูน้ าทาง
วิชาการ มีสามารถท างานและพฒันางานวิจยัดา้นชีวเคมีซ่ึงสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
7. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรและArea of Research Interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

มีแนวทางงานวิจยั 4 แนวทาง คือ 
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7.1 Aquatic Biochemistry  
▪ บทบาทของโปรตีนหรือเอนไซมใ์นระบบภูมคุม้กนักุง้ เช่น โปรตีนท่ีมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ

แบคทีเรียหรือไวรัส 
▪ การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของ DNA vaccine ในการป้องกนัการติดเช้ือก่อโรคใน

กุง้ 
▪ คุณสมบติัของสารชีวโมเลกุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัตวัเองของกุง้แชบว้ย 

7.2 Medical Biochemistry  
▪ การพฒันา therapeutic protein ชนิด Transthyretin เพื่อยบัย ั้ง /ลดความรุนแรงของโรคอลั

ไซเมอร์และพาร์กินสัน 
▪ การศึกษาโรคทางพนัธุกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบประสาทและสมองในคนไทย 
▪ คุณสมบติัทางชีวเคมีและโครงสร้างของโปรตีนท่ีมีหนา้ท่ีส าคญัของเช้ือแบคทีเรียก่อ

โรค เช่น เช้ือก่อโรคไขก้าฬหลงัแอ่น เช้ือก่อโรคติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ และเช้ือ
วณัโรค 

▪ การศึกษาสารชีวโมเลกุลและโปรตีน bacteriocins จากแบคทีเรียกลุ่ม probiotics เพื่อ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 

▪ การสร้างเซลลม์ะเร็งด้ือยา และกลไกท่ีเก่ียวขอ้ง 
▪ บทบาทของ microRNA ต่อ tumorigenicity ของเซลลม์ะเร็ง 

7.3 Natural products  
▪ ชีวเทคโนโลย ีและชีวเคมีของสารจากน ้ายางพารา 
▪ สารสกดัท่ีมีฤทธ์ิในการตา้นเซลลม์ะเร็ง 
▪ การคน้หาและพฒันาสารพฤษเคมี สารออกฤทธ์ิ และเปปไทด ์เพื่อยบัย ั้งการเกิดโรคอลั

ไซเมอร์และพาร์กินสัน 
▪ กลไกของสารธรรมชาติในการกระตุน้การดูดซึมน ้าตาลเขา้สู่เซลลก์ลา้มเน้ือ (ตา้น

เบาหวาน) และการสลายในเซลลไ์ขมนั (ตา้นความอว้น) 
▪ การเปล่ียนแปลงของโปรตีนในเซลล ์(Proteomics) ของเซลลก์ลา้มเน้ือและเซลลไ์ขมนั

ท่ีถูกกระตุน้โดยสารธรรมชาติ 
7.4 Life science 
▪ การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าท่ีของโปรตีนสารพิษท่ีมีฤทธ์ิในการฆ่าลูกน ้ า

ยงุลาย 
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
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 8.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เดชา เสริมวิทยวงศ ์ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ภาควิชา
เคมี โทร 0-7428-8241-2 และ 0-7428-8271 โทรสาร 0-7444-6656 E-mail: dechas@gmail.com และ
decha.s@psu.ac.th 

8.2 ดร.ฐณะวฒัน์ พิทกัษพ์รปรีชา ประธานหลกัสูตรปริญญาโท ภาควิชาชีวเคมี โทร. 0-7428-8265 
และ 0-7428-8282โทรสาร 0-7444-6656 E-mail: thanawat.p@psu.ac.th 
 8.3 นางสาวปรีดารัตน์ ประไพ ผูป้ระสานงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
E-mail: preedarat.p@psu.ac.th 
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 

19) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) 
ภาควิชาชีววิทยา      หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        15  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 และเคยผา่นการท างานวิจยัหรือโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีววิทยา 
  2.1.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง และสอบ
มาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเขา้ศึกษา เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ PSU-TEP เทียบเท่าหรือมากกว่า 
TOEFL 450 
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 
  2.2.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง และสอบ
มาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเขา้ศึกษา เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ PSU-TEP เทียบเท่าหรือมากกว่า 
TOEFL 450 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หนงัสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา จ านวน 1 ชุด 

mailto:dechas@gmail.com
mailto:decha.s@psu.ac.th
mailto:Thanawat.p@psu.ac.th
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 3.2 ส าเนาใบประมวลผลการศึกษา (transcript) ระดบัปริญญาตรี จ านวน 1 ชุด 
 3.3 รายละเอียดหวัขอ้งานวิจยัท่ีสนใจสั้นๆ  
 3.4 ผลการสอบภาษาองักฤษ  
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) มุ่งเน้นความรู้ด้านชีววิทยา  
เพื่อใช้ในการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาทางชีววิทยา งานวิจยัส่วนใหญ่เน้น
ทางดา้นความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดบั 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 0-7428-8525 หรือ 
0-7428-8481 โทรสาร 0-7455-8840 Email: kitichate.s@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 

20) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 
ภาควิชาฟิสิกส์       หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนกัศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หรือหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท า
วิจยัในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ โดยมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลกัฐาน
รับรอง โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
  2.1.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 
  2.2.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาฟิสิกส์ 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หรือหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 
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หรือมีประสบการณ์ในการท างานทางดา้นฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
  2.2.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด และ/หรือ 
 3.2 ผลงานวิจยั หรืองานส ารวจธรณีฟิสิกส์ท่ีเคยท า จ านวน 1 ชุด 
 3.3 ส าหรับผูส้มคัรแผน ก แบบ ก1 จะตอ้งแนบหลกัฐานผลงานตีพิมพ ์จ านวน 1 ชุด 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 5.1 ฟิสิกส์พื้นฐานระดบัปริญญาตรี และ/หรือ 
 5.2 ธรณีวิทยาทัว่ไป  
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ มุ่งเน้นผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญดา้นธรณีฟิสิกส์ และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นธรณีฟิสิกส์  เพื่อการศึกษาและวิจยัเก่ียวกบั
แหล่งแร่ แหล่งน ้ าใตดิ้น แหล่งน ้ ามนั ธรณีวิทยาโครงสร้าง และเพลตเทกโทนิกส์ งานส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  
การติดตามการปนเป้ือนภายใตผิ้วดิน งานโบราณคดี  เช่น การคน้หาโบราณคดีสถานหรือโบราณวตัถุท่ี
ถูกฝังอยู่ใตดิ้น งานวิศวกรรม เช่น การคน้หาระบบสาธารณูปโภคท่ีถูกฝังอยู่ใตดิ้นในระดบัต้ืน หรือการ
ตรวจหาความลึกถึงชั้นดินดาน เป็นตน้  
 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีควรเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ในสาขาหน่ึงสาขาใด 
ดังต่อไปน้ี เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ธรณีวิทยา ธรณีเทคนิค วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ
โบราณคดี เป็นตน้ 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์  ประกอบดว้ย  วิชาบรรยาย วิชาปฏิบติัการ
และวิชาสัมมนารวม 18 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต ใชเ้วลาในการศึกษา 2 ปี  โดยหลกัสูตรมี
คณาจารยท่ี์ทรงคุณวุฒิ มีห้องปฏิบติัการ และเคร่ืองมือทดลอง เคร่ืองมือวิจยั และซอฟต์แวร์ ดา้นธรณี
ฟิสิกส์ท่ีหลากหลายและทันสมัยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย ส าหรับการเรียนการสอน การท า
ปฏิบติัการ และการวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ดา้นธรณีฟิสิกส์ และนอกจากน้ีนกัศึกษาในหลกัสูตรน้ีทุกคนจะ
ไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายส าหรับท าวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์จ านวนหน่ึง และค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
เสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการอีกดว้ย 
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 ส าหรับนักศึกษาผูก้  าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี
คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ทางหลกัสูตรขอแนะน าใหท้่านสมคัรขอรับทุนผูช่้วยวิจยั (RA) ของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 ดร.ก าแหง วฒันเสน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0-7428-8763 โทรสาร 0-7455-8849 ,                   
E-mail : kamhaeng.w@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

21) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (นานาชาติ) 
ภาควิชาฟิสิกส์       หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ วสัดุศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาฟิสิกส์โดยมีผลงานวิจยั
ท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่และมีเอกสารหลักฐานรับ รอง หรืออยู่ในดุลยพิ นิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.2 ผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ วสัดุศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนน
เฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยัทางวิทยาศาสตร์ และมีเอกสาร หลกัฐาน
รับรอง และอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 ผูส้มัครเข้าศึกษาต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีได้ตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ก าหนดและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยผลสอบความรู้
ภาษาองักฤษตอ้งมาจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนัสอบ 
ดงัน้ี  
 - PSU-TEP      
 - CU-TEP      
 - TOEFL  
 - IELTS 
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3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 ส าเนาทรานสคริปต ์
 3.2 ผลสอบภาษาองักฤษ 
 3.3 โครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีคาดวา่จะท า ประกอบดว้ย ท่ีมาและความส าคญั การทบทวนเอกสาร
งานวิจยัท่ีมาก่อน ขอบเขต  

4. ก าหนดการสอบ 
- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 

5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 ต าราฟิสิกส์ท่ีใชร้ะดบัปริญญาตรี กลศาสตร์ระดบัปริญญาตรีทัว่ไป 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีให้เลือก
เรียนและท าวิจยัทั้งทางด้านทฤษฎีและการทดลองไดแ้ก่ สาขาชีวฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
ฟิสิกส์วสัดุ พลาสมาและเลเซอร์  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ออกโตอิเล็กทรอนิกส์  นักศึกษา
สามารถเลือกแผนการเรียนไดด้งัน้ี 
 แผน ก แบบ ก 1  มีวิทยานิพนธ์  จ านวน 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ประกอบดว้ย  รายวิชาบงัคบั  จ านวน 14 หน่วยกิต  รายวิชาเลือก จ านวน 7 หน่วย
กิต  และท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 15 หน่วยกิต 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 7.1 รศ.ดร.เทพอกัษร  เพง็พนัธ์  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 0-7428-8751  
โทรสาร 0-7455-8849 E-mail: tepparksorn.p@psu.ac.th 
 7.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตนนท ์ บูรณชยั   ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7428-
87278  E-mail: chittanon.b@psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
22) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
ภาควิชาชีววิทยา      หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        8  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผล
การเรียนอยู่ระดับเกียรตินิยม หรือเทียบเท่า และเคยผ่านการท างานวิจยัหรือโครงงานท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤกษศาสตร์  

mailto:chittanon.b@psu.ac.th
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  2.1.2 ตอ้งสอบผา่นวิชาพื้นฐานต่อไปน้ี หรือเทียบเท่ามาแลว้ 
   2.1.2.1 อนุกรมวิธานพืช หรือ กายวิภาคศาสตร์ของพืช หรือ สัณฐานวิทยาของพืช 
หรือ นิเวศวิทยาของพืช ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
   2.1.2.2 สรีรวิทยาของพืช หรือ สรีรวิทยาของพืชและสัตว ์หรือ สรีรวิทยาของเซลล์ 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
   2.1.2.3 พนัธุศาสตร์ทัว่ไป หรือ พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล หรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่า 
3 หน่วยกิต  
   2.1.2.4 เซลลว์ิทยา หรือ ชีววิทยาของเซลล ์หรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2.2.2 ตอ้งสอบผา่นหมวดวิชาพื้นฐานต่อไปน้ี หรือเทียบเท่ามาแลว้ 
   2.2.2.1 อนุกรมวิธานพืช หรือ กายวิภาคศาสตร์ของพืช หรือ สัณฐานวิทยาของพืช 
หรือ นิเวศวิทยาของพืช ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
   2.2.2.2  สรีรวิทยาของพืช หรือ สรีรวิทยาของพืชและสัตว ์หรือ สรีรวิทยาของเซลล์ 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
   2.2.2.3 เซลลว์ิทยา หรือ ชีววิทยาของเซลล ์หรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
   2.2.2.4 พนัธุศาสตร์ทัว่ไป หรือ พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล หรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่า 
3 หน่วยกิต นกัศึกษาท่ีขาดวิชาพื้นฐานในขอ้ 2.2.2.1 - 2.2.2.4 สามารถเขา้ศึกษาได้  แต่จะตอ้งสอบผ่าน
วิชาท่ีขาดนั้นใหไ้ดก่้อนท่ีจะจบหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ส าเนาใบประมวลผลการศึกษา (transcript) ระดบัปริญญาตรี จ านวน 1 ชุด 
 3.2 รายละเอียดหวัขอ้งานวิจยัท่ีสนใจสั้นๆ  
 3.3 ผลการสอบภาษาองักฤษ (ถา้มี)  
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มุ่งเนน้ผลิตมหาบณัฑิตผูมี้ความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการวิจยัทางพฤกษศาสตร์ และมีคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่สถาบนัการศึกษา หน่วยงานวิจยั 
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ทั้งภาครัฐ และเอกชน นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นท่ีจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรพืชในประเทศไทย ไดแ้ก่ สัณฐานวิทยา กายวิภาค อนุกรมวิธานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีววิทยาของเซลลว์ิวฒันาการ นิเวศวิทยา สรีรวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ
ของพืช โดยเน้นหลกัยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพอนัจะน าไปสู่การพฒันาสังคม
และเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สหชั  จนัทนาอรพินท ์ ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 0-7428-
8509, 0-7428-8481  โทรสาร 0-7455-8840  E-mail: sahut.c@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

23) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตหรือวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิตและมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือ 
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนท่ีมีพื้นฐานร่วม
หรือใกลเ้คียงกบัหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือ 
  2.1.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต หรือระดับปริญญาตรีหลักสูตรท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีมีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียง และมี
ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์หรือวสัดุศาสตร์มาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
  2.1.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตหรือวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิตและมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนท่ีมีพื้นฐานร่วม
หรือใกลเ้คียงกบัหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
  2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต หรือ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีมีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียง และมี
ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์หรือวสัดุศาสตร์มาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 



131 
 

 

  2.2.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
 2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ 
  2.3.1 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาท่ีมีคุณสมบติันอกเหนือจากเกณฑท่ี์ก าหนด อาจไดรั้บการพิจารณา
คดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.3.2 ผูส้มคัรท่ียงัขาดวิชาพื้นฐานทางวสัดุศาสตร์ จะตอ้งเรียนวิชาพื้นฐานทางวสัดุศาสตร์
ระดบัปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในสาขาวิชาวสัดุศาสตร์ โดยไม่นบัหน่วยกิต  
  2.3.3 กรณีท่ีตอ้งการตีความคุณสมบติั หรือการผ่อนผนัคุณสมบติัขอ้ใด จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หนงัสือรับรองการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ชุด 
 3.2 หนังสือรับรองคุณสมบัติประจ าตัว (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ผูส้อนหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ E-mail: phuruangrat@hotmail.com 
สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวสัดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7428-8386  
หรือ 0-74288361 โทรสาร 0-7428-8395  
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

24) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์        หลกัสูตรภาคปกติ                        
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        10  คน 

- รับเขา้ศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1/2562 เท่านั้น 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนการศึกษา ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 และแผน ข) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือก าลงัศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ย โดยมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
 2.2 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
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 2.3 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ ากว่า 2.50 และมี
ประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์มาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  โดยมีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรอง 
และ 
 2.4 เป็นผูผ้า่นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานมาแลว้อยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต โดยจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคดัเลือกประจ าหลกัสูตร 
 หมายเหตุ  วิชาท่ีนับว่าเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คือ  Fundamental Mathematics, Calculus, 
Linear Algebra, Logic and Set Theory ฯลฯ โดยรวมรายวิชาทางสถิติ เช่น Statistics และProbability 
3. ก าหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ 
(30-45 นาที/คน) 

วนัท่ี 25 พฤษาคม 2563 
เวลา 9.00 น.  

หอ้ง CS. 102 
อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

หมายเหตุ   ให้ผูมี้สิทธ์ิในการเขา้สอบสัมภาษณ์เขียนโครงร่างวิจยัอยา่งย่อและน าเสนอต่อกรรมการสอบ  
สัมภาษณ์ ในวนัสัมภาษณ์ดว้ย 
4. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 โครงร่างวิจยัฉบบัยอ่ 
 4.2 หลกัฐานการไดรั้บทุนตามนโยบายของคณะ/มหาวิทยาลยั หรือหลกัฐานการรับทุนอ่ืนๆ 
 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 5.1 คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีท่ี  1-2 (เน้น Discrete 
Mathematics) 
 5.2  Operating Systems 
 5.3 Networking Systems 
 5.4 Programming Language 
 5.5 Data Structure amd Algorithm 
 5.6 Computer Architecture and Organization 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร    
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลกัสูตร 2 ปี จ านวนหน่วย
กิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต มีแผนการเรียนใหน้กัศึกษาเลือก 3 แผน 
 แผน ก แบบ ก1 ก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้ง
ไดรั้บการตีพิมพห์รือด าเนินการให้ผลงานไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ หรือนานาชาติ 
(Journal) ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
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 แผน ก แบบ ก2 ก าหนดให้นักศึกษาลงรายวิชาเรียน 18 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการซ่ึงคณะกรรมการประจ าคณะฯใหค้วามเห็นชอบ หรือเสนอต่อท่ี
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
 แผน ข ก าหนดให้นักศึกษาลงรายวิชาเรียน 30 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต และผลงาน
สารนิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือ
ส่ิงพิมพท์างวิชาการซ่ึงคณะกรรมการประจ าคณะฯให้ความเห็นชอบ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding) หรือในรูปแบบบทความอ่ืนๆ หรือส่ือดิจิตอลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 7.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ านาจ เปาะทอง หวัหนา้ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-74 28-8580 โทรสาร 0-74 28-8575  
 7.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   โทร. 0-7428-8594 โทรสาร 0-74 28-8575 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 

25) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     15  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต หรือวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิตโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือ 
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน  ท่ีมีพื้นฐานร่วมหรือ
ใกลเ้คียงกบัวิทยาศาสตร์ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือ 
  2.1.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต หรือ ปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน ท่ีมีพื้นฐานร่วมหรือใกลเ้คียง และมีประสบการณ์การ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยพีอลิเมอร์มาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตหรือวิศวกรรม-
ศาสตรบณัฑิต ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
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  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีมีพื้นฐานร่วม หรือ
ใกลเ้คียงกบัวิทยาศาสตร์ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
  2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต หรือ  ปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีมีพื้นฐานร่วมหรือใกลเ้คียง และมีประสบการณ์การ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยพีอลิเมอร์มาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
 2.3  คุณสมบติัอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ขอ้ 2.1 และ 2.2 อาจได้รับการพิจารณาคดัเลือกให้เขา้
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 - กรณีท่ีตอ้งมีการตีความคุณสมบติั หรือการผ่อนผนัคุณสมบติัขอ้ใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 หนงัสือรับรองการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 3.2 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั (Letter of Recommendation) จากอาจารย์
ผูส้อนหรือผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 2 ชุด 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ดร.ต่อศกัด์ิ กิตติกรณ์ ประธานหลกัสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์  
โทร. 0-7428-8396 หรือ 0-7428-8361  โทรสาร 0-7428-8395  E-mail: thorsak347@yahoo.co.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

26) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
ภาควิชาสรีรวิทยา       หลกัสูตรภาคปกติ        
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      4   คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก2) 
 2.1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
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      2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีก าหนดในขอ้ 2.1 โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่า
กว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสรีรวิทยา หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
1 ปี โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นผู ้มีคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยืน่ท่ีหลกัสูตรก่อนวนัสอบสัมภาษณ์) 
 3.1 ใบประมวลผลการศึกษา 1 ชุด 
 3.2 ใบรับรองประสบการณ์การท างานดา้นสรีรวิทยา หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.3 เอกสารความสนใจงานวิจยัทางสรีรวิทยา หรือโครงร่างงานวิจยัท่ีสนใจเม่ือไดรั้บการคดัเลือก
เขา้มาเป็นนกัศึกษา 
 3.4 หนังสืออนุญาตให้มาสมคัรสอบหรือลาศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับัญชา จ านวน  1 ชุด (ส าหรับ
ผูส้มคัรท่ีเป็นขา้ราชการ) 
 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้ในการเตรียมตัวสอบ 
 5.1 คณาจารยภ์าควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล. “สรีรวิทยา” ปี 2538. 
 5.2 Vander, A.J., Sherman, J.H. and Luciano, D.S., Human Physiology. 2004. 
 5.3 Guyton and Hall, Textbook of Medical Physiology. 2006. 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนแห่งเดียวในภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตนกัวิชาการท่ีมี
ความรู้ความสามารถระดับสูงทั้งด้านทฤษฎี และการวิจัยทางสรีรวิทยาหลายสาขา ซ่ึงการศึกษาใน
หลกัสูตรน้ีจะท าให้เขา้ใจกลไกการท างานของอวยัวะต่างๆ ของร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติไดถึ้ง
ระดบัเซลลแ์ละโมเลกุล  สามารถใชเ้ป็นความรู้พื้นฐานเพื่อประยุกตใ์ชก้บัความรู้ทางสาขาอ่ืนๆ ไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง และช่วยใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การแพทย  ์
7.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิไลวรรณ หุตะเมขลิน  คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 0-7428-8208 
โทรสาร 0-7428-8202  E-mail: pilaiwanwadee.h@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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27) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิตวิิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์    หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก1 และ ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต หรือ
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีขึ้นกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ผูส้มคัร แผน ก แบบ ก 1 จะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์การท างานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์หรือ
ดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือ มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมมากกว่า 3.5 และหากมี
ประสบการณ์การท าวิจยัจะไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 2.3 ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกดว้ยความผิดในคดีอาญา 
 2.4 ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐเพราะกระท าผิดวินยั 
 2.5 ไม่เป็นผูเ้คยถูกไล่ออกจากหน่วยงานในภาคเอกชน เพราะกระท าการทุจริต 
 2.6 คุณสมบติัอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุขา้งตน้ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบ
คดัเลือก 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

3.1 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ฉบบั (เฉพาะผูส้มคัรแผน 
ก แบบ ก1) 
 3.2 โครงร่างงานวิจยัท่ีสนใจ และ/หรือ มีความประสงคจ์ะท าเป็นงานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ (ถา้มีจะ
ไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมสอบ 
 5.1 หนงัสือความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) 
 5.2 หนงัสือความรู้ทัว่ไปทางนิติวิทยาศาสตร์ 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มุ่งสร้างบุคลากรในระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีมีความรู้ และสามารถน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกตใ์ชใ้นงานตรวจพิสูจน์ เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแม่นย  าเป็นระบบ ถูกตอ้งตามหลกัมนุษยธรรม และจริยธรรม
วิชาชีพ ตลอดจนสามารถน าผลการศึกษาคน้ควา้ไปพฒันางานนิติวิทยาศาสตร์ 
 น อ ก จ า ก นั้ น  ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บัณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ยงัถือเป็นหลกัสูตร เดียวในประเทศไทยท่ีมีรายวิชาครอบคลุมทุกสาขางาน
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ทางนิติวิทยาศาสตร์ และสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผลงานวิจัยในสาขานั้นๆ ในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้มหาบัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้จากสาขาต่างๆ เพื่อใช้ในการสืบสวน
สอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใช้ทักษะทางการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางนิติ
วิทยาศาสตร์ท่ีซับซ้อนในการอ านวยความยุติธรรมได ้นอกจากน้ีหลกัสูตรฯ ยงัมีความเป็นเลิศทางนิติ
ชีววิทยา ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีหลกัสูตรฯ เป็นหลกัสูตรเดียวในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มี
ความหลากหลายในรายวิชา และงานวิจัยในสาขานิติชีววิทยา ได้แก่ นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า นิติ
นิเวศวิทยา นิติเรณูวิทยา นิติกีฏวิทยา นิติโภชนศาสตร์ เป็นตน้ 
 หลกัสูตรประกอบดว้ย 2 แผนการศึกษา คือ 
 แผน ก แบบ ก1 ส าหรับผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่ตอ้งการเพิ่มพูน
ความรู้ และประสบการณ์วิจยั และคุณวุฒิเฉพาะทาง จะท าวิทยานิพนธ์จ านวน 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก2 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ท่ีสนใจวิทยาการดา้นน้ี 
แต่ยงัขาดความรู้และประสบการณ์ จะตอ้งเรียนรายวิชาบงัคบัจ านวน 15 หน่วยกิต รายวิชาเลือกไม่น้อย
กวา่ 3 หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์จ านวน 18 หน่วยกิต 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ส านกังานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบติัการพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ (BSc)  หมายเลขโทรศพัท ์0–7428–8080  
Email: appliedsci@gmail.com Website: http://www.appsci.sci.psu.ac.th/ 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 

28) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
ภาควิชาเภสัชวิทยา         หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      8  คน 
 - รับเขา้ศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1/2562 เท่านั้น 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
      2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 และมีประสบการณ์ในการท างานวิจยัในสาขาเภสัชวิทยา 
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ 
  2.1.2 คุณสมบติัอ่ืน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  
หมายเหต ุนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 336-500, 366-501 โดยไม่คิดหน่วยกิต 
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 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือ 
  2.2.2 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.2.1 โดยมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่เขา้เกณฑด์งักล่าวแต่มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสาขาวิชาเภสัชวิทยามาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัคร  
 1) Acdemic record หรือ 
 2) ทรานสคริปท ์(Official Transcript of Record) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเภสัชวิทยา มีการด าเนินงานโดยน้อมน าพระบรม
ราโชวาทของเจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของมหาวิทยาลยั 
โดยมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาเภสัชวิทยา สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้และน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่วิชาชีพและประเทศชาติ 
 5.1 แนวคดิของหลกัสูตร  
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา เป็นหลกัสูตรส าหรับผูส้นใจการศึกษา
เก่ียวกับการกระท าของร่างกายต่อยา และผลของยาต่อการท างานของระบบต่างๆในร่างกาย เม่ือจบ
การศึกษาในหลกัสูตรน้ี จะตอ้งมีคุณสมบติัตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากหลกัสูตร ดงัน้ี 
 1) ประพฤติตนหรือปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) บูรณาการความรู้ดา้นเภสัชวิทยาท่ีทนัสมยัและถูกตอ้ง 
 3) บูรณาการองค์ความรู้พื้นฐาน และขั้นสูงด้านเภสัชวิทยาเพื่อการจัดการประเด็นปัญหาทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
 4) สามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และแสดงความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม 
 5) สามารถวิเคราะห์เชิงตวัเลข ส่ือสาร และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตร 2 ปี จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต  โครงสร้างหลกัสูตรมี 
2 แบบ คือ  แผน ก แบบ ก 1 ประกอบดว้ยวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  และแผน ก แบบ ก 2 ประกอบดว้ย 
หมวดวิชาบงัคบั 16  หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกไม่ต ่ากวา่ 2 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต  
 5.2 ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์  
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  5.2.1 งานดา้นเภสัชวิทยา 
• การศึกษาพฤติกรรมของยาหรือสารต่างๆเม่ืออยูใ่นร่างกาย 

• การศึกษาผลของยาหรือสารชนิดหน่ึงกระท าต่อยาหรือสารอีกชนิดหน่ึงเม่ืออยู่ใน
ร่างกาย 

• การศึกษาความถ่ีของความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนท่ีควบคุมโปรตีนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองต่อยาในคนไทยและผลของความผนัแปรทางพนัธุกรรม
ต่อการท างานของโปรตีน 

• การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาหรือกลไกออกฤทธ์ิของสมุนไพร ยา สารเสพติด สาร
ต่างๆ ทั้งในสัตวท์ดลอง ในหลอดทดลอง และในเซลลต่์างๆ เช่น ฤทธ์ิตา้นแผลใน
กระเพาะอาหาร ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิลดไขบ้รรเทาปวด ฤทธ์ิลดน ้ าตาลใน
เลือด ฤทธ์ิตา้นแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธ์ิตา้นมะเร็ง  

• การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา หรือพิษวิทยาของยาสมุนไพรหรือสารต่างๆ ต่อการ
ท างานหรือระดบัของสารชีวโมเลกุลในเซลล ์

• การศึกษาผลของระบบน าส่งยาต่อการออกฤทธ์ิของยา 

• การศึกษาเภสชัพลศาสตร์/เภสัชจลนศาสตร์ของยาปฏิชีวนะในผูป่้วยติดเช้ือใน
กระแสเลือด  

  5.2.2 งานดา้นพิษวิทยา 
• การศึกษาพิษเฉียบพลนั ก่ึงเร่ือรัง เร้ือรังของสมุนไพรหรือสารท่ีสนใจ 
• การศึกษาผลของยาฆ่าแมลงหรือสารต่างๆท่ีปนเป้ือนในอาหาร หรือส่ิงแวดลอ้มต่อ

ระบบต่างๆในหรือนอกร่างกาย รวมทั้งผลของสารตา้นพิษต่อความเป็นพิษของสาร
ต่างๆ 

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัดี  อุดมอกัษร  ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 0-7428-
8185, มือถือ 096-9963554 โทรสาร 0-7428-8171  E-mail : wandee.u@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์    หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร   (รับเฉพาะแผนการศึกษาแบบ 1.1 2.1 และ 2.2)   
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  และมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการท่ีแสดง
ความสามารถในการท าวิจยั หรือ  
  2.1.2 ตอ้งมีผลคะแนนภาษาองักฤษส าหรับเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีสอบมาแลว้ไม่
เกิน 2 ปี โดยไดค้ะแนนเป็นไปตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งมีผลคะแนนภาษาองักฤษส าหรับ
เขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี โดยไดค้ะแนนเป็นไปตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยั
ก าหนด หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า และจะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 หรือ ไดรั้บเกียรติ
นิยมอนัดบั 2 ขึ้นไป และตอ้งมีผลคะแนนภาษาองักฤษท่ีสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี โดยไดค้ะแนนเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด หรือ 
  2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนดีมากหรือมีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ต ่ากวา่ 3.25 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั (Letter of  Recommendation) หรือหนังสือ
รับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกแนบทา้ย
คู่มือ การรับสมคัร สอบคดัเลือกฯน้ี) 
 3.2 ผลงาน/วิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท  

 3.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
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 3.5 ผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 3.6 เขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเอง พร้อมระบุหัวขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีสนใจ
ความยาว 1 หนา้กระดาษและน ามายืน่ในวนัสอบสัมภาษณ์ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นการท าวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดนวตักรรม ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา และผลิตภณัฑ์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต หรือท่ี
ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้
โอกาสเพิ่มพูนความรู้ อนัจะเป็น ทรัพยากรทางปัญญาท่ีส าคญัในอนาคต โดยกลุ่มวิชาท่ีเปิดสอนเนน้ท่ี
จุดแขง็ของภาควิชาฯ ดงัน้ี 
 - Information Engineering  
 - Ubiquitous System Engineering 
 - Computer Networks Engineering  
 - Robotic and Computer Control Engineering 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ  เคารพาพงศ ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
โทร. 0-7428-7075-6 E-mail: kthanate@coe.psu.ac.thหรือ ติดต่อเจา้หนา้ท่ีภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ โทร 0-7428-7358  โทรสาร 0-7428-7076 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
2) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        5 คน 
2. คณุสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.50 
  2.1.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
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  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่าหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี ฟิสิกส์ อุตสาหกรรม
การเกษตร เภสัชศาสตร์ฯลฯ) ท่ีมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเพียงพอโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่าและจะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.25 หรือ 
  2.3.2 เป็นผูส้ าเร็จระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี ฟิสิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร์ ฯลฯ) ท่ีมีพื้นฐานทางเคมี ฟิสิกส์ และ
คณิตศาสตร์เพียงพอ โดยมีคะแนนสะสมเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือ 
  2.3.3 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
     3.1 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจ าตัว (Recommendation) หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
 3.2 ผลงาน/วิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท (ส าหรับผูส้มคัรท่ีส าเร็จปริญญาโท หรือก าลงัศึกษา
ในระดบัปริญญาโท) 
 3.3 ผลงาน/โครงงานในระดบัปริญญาตรี (ส าหรับผูส้มคัรท่ีส าเร็จปริญญาตรีหรือก าลงัศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี)  

3.4 ผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 3.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นงานวิจยัและการสร้างนวตักรรมท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ีเป็นไปตามพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในการจดัการศึกษาวิชาชีพระดบัอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและสร้างงานวิจยัและนวตักรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขึด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ รวมทั้งสอดคลอ้งกับปรัชญาของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้นการ
พฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากน้ีหลกัสูตรยงัมีการส่งเสริมความส าคัญของ
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คุณธรรม จริยธรรม ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 รองศาสตราจารย ์ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
โทร. 074-287305 โทรสาร 074-558833 E-mail: sukritthira.b@psu.ac.th   
 6.2 นางสาวกลัป์วลญัช ์บุตรราษฎร์ Email: bkanwalan@eng.psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
3) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล             หลกัสูตรภาคปกติ              
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10 คน      
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2 .1 .1   เ ป็นผู ้ส า เ ร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล หรือเทียบเท่า และตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50   
  2.1.2  คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
  2 .2 .1  เ ป็นผู ้ส า เ ร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล หรือเทียบเท่าและไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25   
  2.2.2  คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
  2.3.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
หรือเทียบเท่าและไดมี้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50  หรือ  
  2.3.2  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
หรือเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.50 แต่ไม่ต ่ากวา่ 3.25 และตอ้งมีผลงานอ่ืน ๆ เช่น งานวิจยั
หรืองานวิชาการอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นผลงานท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ หรือเสนอในท่ีประชุมวิชาการโดยคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรไดพ้ิจารณาผลงานดงักล่าวแลว้เห็นวา่มีคุณภาพเพียงพอ 
  2.3.3  คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
      3.1  ส าเนาผลการเรียน  (Transcript) 
      3.2  หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณ์การท างาน) 
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      3.3  เอกสารทางวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ของผูส้มคัร (ถา้มี)   
     3.4  ขอ้เสนอโครงการวิจยัในหวัขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีสนใจจะท า  

 3.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 วิศวกรรมเคร่ืองกลเป็นสาขาวิชาท่ีครอบคลุมความรู้อย่างกวา้งขวาง และมีความส าคญัต่อการ
พฒันาประเทศการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีย่อมสัมผสัไดเ้พียงความรู้พื้นฐานอย่างกวา้งๆ เท่านั้น การ
เรียนรู้ระดบัปริญญาโทเป็นการสร้างความเขา้ใจในภาพรวมท่ีลึกซ้ึงขึ้น  และให้สามารถคน้ควา้วิจยัเพื่อ
แกปั้ญหาได ้ ทั้งยงัเป็นพื้นฐานส าหรับผูท่ี้จะศึกษาต่อเพื่อท าวิจยัเชิงลึกในระดบัปริญญาเอกต่อไป ซ่ึง
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยัจะเป็นพื้นฐานของการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศในเชิง
รุก เช่น การพฒันาเทคโนโลยแีละพฒันาผลิตภณัฑ ์และการคน้ควา้ผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นตน้  
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  มี  2  หลกัสูตร  คือ  

แบบ 1  (1.1) ท าวิทยานิพนธ์อยา่งเดียว  48  หน่วยกิต 
แบบ 2  (2.1) ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญาโท  มีวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต  และรายวิชา  18  หน่วยกิต 
แบบ 2 (2.2)  ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญาตรี  มีวิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต  และรายวิชา  31  หน่วยกิต 

6. ทิศทางของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรท่ีอยู่ในความสนใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

การทดสอบการใชน้ ้ ามนัปาลม์ในเคร่ืองจกัรกลการเกษตร , การผลิตและทดสอบการใชน้ ้ ามนัไบ
โอดีเซลในเคร่ืองยนต์ดีเซลสมัยใหม่  การวิจัยด้านกระบวนการผลิตและแปรรูปยางพารา  , Energy  
Conservation & Management, Renewable Energy (Biomass utilization , Solar energy  , wind  energy), 
Drying  Technology, Aerosol Mechanics, Finite Element Analysis (FEA), Biomedical  Engineering, 
Design of Mechanisms and Machinery, Computation Fluid Dynamic  (CFD), Metal Matrix Materials 
(MMCs) and Ceramic Matrix Materials (CMCs), Shape Memory Alloys, Polymer Composites,  Powder 
atomization,  Piezoelectric  Applications ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับภาควิชาฯ  และหลักสูตรเข้าชมได้ท่ี  
http:// www.me.psu.ac.th    
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร   
 7.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาสกร เวสสะโกศล ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 0-7428-7416,7201 โทรสาร  0-7455-8830   
E-mail: passakorn_vessakosol@gmail.com 
 7.2 ดร.มกัตาร์  แวหะย ี   ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   คณะวิศวกรรมศาสตร์     

http://h/
http://tt/
http://www.me.psu.ac.th/
mailto:passakorn_vessakosol@gmail.com
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โทรศพัท ์  0-7428-7231,7201 โทรสาร  0-7455-8830      e-mail :  waehahyee@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

4) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1  เป็นผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีตอ้งการเนน้การท าวิจยัโดยมี
การท าวิทยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1  เป็นผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งการเนน้การท าวิจยั โดย
มีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 เป็นผู ้ท่ีส าเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งการเนน้การท าวิจยัโดยมี
การท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือไดรั้บเกียรติ
นิยมอันดับ 2 ขึ้ นไป หรืออยู่ในร้อยละ 10 แรกของชั้ นเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพิ นิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.4 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัคร 

 3.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50%  ท่ีสอบมาไม่เกิน 2 ปี โดยตอ้งมีคะแนนมากกวา่ 50  
     3.2 หนงัสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั (Recommendation) หรือหนงัสือรับรองจาก
อาจารยห์รือผูบ้งัคบับญัชาจ านวน 3 ท่าน 
 3.3 ผลงาน/วิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท 
 3.4 ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 3.5 เขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเองพร้อมอธิบายหัวขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีสนใจ 
(Statement of purpose) ความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ เป็นภาษาไทยหรือองักฤษ 
 3.6 Transcript ระดบัปริญญาตรี และ ระดบัปริญญาโท 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
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5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
     หลักสูตรเน้นการท าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  นวตักรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ผลิตภณัฑ ์ โดยมีการจดัหลกัสูตรตามความเหมาะสมของผูเ้ขา้ศึกษา 3 แบบ ดงัน้ี  
     แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีเนน้การท าวิจยัโดยมี
การท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต 
     แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีเนน้การท าวิจยัโดยมี
การท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา  มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  
36 หน่วยกิต และศึกษางานวิจยัอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
     แบบ 2.2 เป็นแผนการศึกษาส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีเนน้การท าวิจยัโดยมี
การท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา   มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 ประธานหลกัสูตรฯ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร: 0-7428-7239  
โทรสาร: 0-7428-7276 E-mail: rakkrit.d@psu.ac.th, jintana.sh@psu.ac.th   
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
5) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     16 คน 
 - กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 4 คน 
 - กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 4 คน 
 - กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 4 คน 
 - กลุ่มวิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 4 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ  1.1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และตอ้งมีประสบการณ์การท าวิจยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา โดยมีระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมในการศึกษาระดบัปริญญาโท ไม่ต ่ากว่า 3.50 (ส าหรับการให้คะแนนท่ีก าหนดระดบั
ขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00 หรือเทียบเท่า) หรือโดยท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรใหมี้สิทธิเขา้ศึกษาได ้
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  2.1.2 มีผลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ  2.1 
  2.2.1 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องและต้องมีประสบการณ์การท าวิจัย (วิทยานิพนธ์) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาหรือ 
         2.2.2 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หรือสาขาอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง) และมีผลงานอ่ืนๆ ประกอบ  เช่นงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ หรือเสนอในท่ีประชุมวิชาการ โดยท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรใหมี้สิทธิสมคัรเขา้ศึกษาได ้ 
  2.2.3 มีผลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
  2.3.2 คุณสมบติัอ่ืน ๆ อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 เขียน Statement of purpose แสดงจุดประสงค์ และงานวิจยัท่ีสนใจ  ในการเรียนต่อในระดับ
บณัฑิตศึกษาของภาควิชาฯ โดยพิมพค์วามยาวไม่เกิน 1 หนา้ กระดาษ  A4 (Font TH Sarabun PSK  ขนาด 
15)  
 3.2 ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Papers)  และหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาจ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 

 3.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 5.1 วิศวกรรมธรณีเทคนิค: ผศ.ดร.ธนนัท ์ ชุบอุปการ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-7428-7138 หรือ โทรสาร 0-7445-9396   E-mail : ctanan.psu@gmail.com 
 5.2 วิศวกรรมโครงสร้าง: ผศ.ดร.ปฐเมศ  ผาณิตพจมาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-7428-7140 หรือ โทรสาร 0-7445-9396 E-mail : ppattamad@eng.psu.ac.th  
 5.3 วิศวกรรมขนส่ง: ผศ.ดร.ปรเมศวร์  เหลือเทพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
โทร.0-7428-7125  หรือ โทรสาร 0-7445-9396   E-mail : paramet.l@psu.ac.th 
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 5.4 วิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร: ผศ.ดร.ชชัวิน  ศรีสุวรรณ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-7428-7135 หรือ โทรสาร  0-7445-9396   E-mail : chatchawin.s@psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

6) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ  1.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม หรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาองักฤษไดต้าม
เกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ  2.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม หรือสาขาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี จุล
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีผลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด ส าหรับคุณสมบติัอ่ืน ๆ อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ  2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีผลการสอบ
ภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ส าหรับคุณสมบติัอ่ืน ๆ อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 ใบรับรองจากอาจารยใ์นหลกัสูตรท่ีจบการศึกษา หรือผูบ้งัคบับญัชา  จ านวน  3 ชุด 
 3.2 แนวคิดของขอ้เสนอหวัขอ้โครงการวิทยานิพนธ์ท่ีสนใจเพื่อท าวิจยั 
 3.3 ใบรับรองประสบการณ์การท างาน (หากเคยผา่นการท างาน หรือ ก าลงัท างานอยู)่ 

 3.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 5.1 รองศาสตราจารย ์ดร. จรงคพ์นัธ์ มุสิกะวงศ ์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์   
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โทร 074-287112 หรือ โทรสาร  074-287012  E-mail: mcharongpun@eng.psu.ac.th  
 5.2 รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิยา  เกาศล  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์     
โทร.0-7428-7136  หรือโทรสาร 074-287012   E-mail : thaniya.k@psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

7) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       5 คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1  
  2.1.1 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ  หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.25 หรือมี
ผลงานวิจยัเก่ียวขอ้ง 
  2.1.2 คุณสมบติัหรืออ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการคดัเลือกนกัศึกษา 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
  2.2.1 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  2.2.2 คุณสมบติัหรืออ่ืนๆ ให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการคดัเลือกนกัศึกษา  
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2             
  2.3.1 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนในระดบัดีมาก หรือคะแนนเฉล่ีย
ไม่ต ่ากวา่ 3.25 
  2.3.2 คุณสมบติัหรืออ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการคดัเลือกนกัศึกษา 
 2.4 ผูส้มคัรทุกแผนการศึกษาตอ้งมีผลคะแนนภาษาองักฤษ ซ่ึงสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนั
สอบ โดยไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี 
  PSU-TEP คะแนนถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะ (ฟัง อ่าน เขียน)  ไม่ต ่ากวา่ 50% หรือ 
  CU-TEP         ไม่ต ่ากวา่ 50     คะแนน หรือ 
  TOEFL (Paper Based)        ไม่ต ่ากวา่ 450    คะแนน หรือ 
  TOEFL (Institutional Testing Program)     ไม่ต ่ากวา่ 470    คะแนน หรือ 
  TOEFL (Computer Based)      ไม่ต ่ากวา่ 133    คะแนน หรือ 
  TOEFL (Internet Based)        ไม่ต ่ากวา่ 45      คะแนน หรือ 
  IELTS               ไม่ต ่ากวา่ 4.5       

mailto:mcharongpun@eng.psu.ac.th
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3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
3.1 Transcript ระดบัปริญญาโท/ตรี จ านวน 1 ชุด 
3.2  หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด   

 3.3 ผลการสอบภาษาองักฤษ  
4. ก าหนดการสอบ  
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร  
 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ มุ่งผลิตนกัวิจยัและนกัวิชาการ
ท่ีมีความรู้ความช านาญขั้นสูง ซ่ึงมีความรู้พื้นฐานทั้งทางดา้นเทคโนโลยีเหมืองแร่และเทคโนโลยีวสัดุ 
และมีความรู้เชิงลึกในแต่ละด้านของงานวิจยัท่ีสนใจและศึกษา สามารถเรียนรู้ รู้จกัวิเคราะห์และการ
ประยกุต ์รวมถึงความคิดสร้างสรรคเ์พื่อสร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ๆ สามารถสร้างผลงานวิจยัท่ี
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล มีความพร้อมส าหรับเป็นนกัวิจยัท่ีเช่ียวชาญหรือ
เป็นอาจารยท่ี์พึ่งทางวิชาการขององค์กรท่ีตนปฏิบติังานได ้สามารถถ่ายทอดและเช่ือมโยงความรู้ให้แก่
ผูอ่ื้นเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
6. ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ และ Area of  Research Interest ของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 
 1)  แฟคเตอร์ควบคุมการละลายและเก็บทองโดยสารไซยาไนด ์ (Cyanidation) 
 2)  ต่อยอดการสร้างเคร่ืองแยกโลหะจากขยะอิเลคทรอนิคส์ 
 3)  การพฒันาเทคนิคการระเบิด 
 4)  การศึกษาการน ากลบัวสัดุมาใชใ้หม่ (Recycle) 
 5)  กระบวนการลอยแร่โลหะหรือแร่อุตสาหกรรม 
 6)  การจดัการส่ิงแวดลอ้มเหมืองแร่ (ท่ีสนใจในปัจจุบนัคือของหมู่เหมืองเฟลดส์ปาร์นบพิต า) 
 7)  กระบวนการท าเหมืองทองและแต่งแร่ทองในทรายแม่น ้า 
 8)  การศึกษาการป้องกนัการชะลา้งหนา้ดิน  บ่อเหมืองลิกไนต์ 
 9)  ปัญหาดา้นการออกแบบเหมืองถ่านหินลิกไนตแ์ม่เมาะระดบัลึก 
     10)  water drainage design ส าหรับการท าเหมืองลิกไนต ์ ระดบัลึก 
     11)  Clean coal technology  
     12)  Coal gasification 
     13)  Slope stability เหมืองหิน  ยปิซัม่  และเฟลดส์ปาร์ 
     14)  โมเดลการขนส่งแร่ในบ่อเหมือง 
     15)  โมเดลการผสมถ่านหินลิกไนต ์
 16)  Powder Metallurgy (Atomization, Mechanical Alloying, Sintering, etc.) 
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 17)  Production of NiTi Shape Memory Alloy Metal-Matrix Composites 
 18)  Ceramic-Matrix Composites 
 19  Polymer/Rubber-Matrix Composites 
 20)  Metal Casting/ Processing 
 21) Semi-Solid Metal Processing 
 22)  Intermetallics 
 23)  Advanced Joining and Welding Engineering 
 24) Thermal Coating 
 25) Metallurgy and Failure Analysis 
 26)  Nano-Coating, Nano-Particle and Nano-Structure Materials  
 27) Geotechnical Engineering in Construction Materials and Recycled Materials 
 28) Mechanical Behavior of Materials 
 29)  High Temperature Creep 
 30) Lead-Free Soldering Alloys 
 31)  Materials Characterization  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
    ดร.สมใจ  จนัทร์อุดม  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทรศพัท ์(074) 287327,  (074) 287065-6   โทรสาร (074) 558-834 E-mail :  Somjai.ja@psu.ac.th   
Website ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ ไดท่ี้ http://www.mne.eng.psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

8) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2.1.1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหรือเทียบเท่า และตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 และลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์มาแลว้ ไม่ต ่ากวา่ 12 หน่วยกิต หรือ 
  2.1.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
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  2.2.1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มวิทยาศาสตร์ (เช่น 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี อุตสาหกรรมเกษตร การจดัการอุตสาหกรรม ฯลฯ) และลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์มาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 12 หน่วยกิต  
  2.2.2 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการหรือเทียบเท่า และจะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือ 
  2.3.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 3.2 หนงัสือรับรองการท างาน (ถา้มี) 
 3.3 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ หรือไดรั้บการรับรอง (ถา้มี) 

 3.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50%  
 3.5 หวัขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีสนใจ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร  
 ใหผู้ส้มคัรเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษ และระบุหวัขอ้งานวิจยัท่ีสนใจ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร   
 6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ์ ประธานบริหารหลกัสูตร  
 Email : supapan.s@psu.ac.th 
 6.2 นางสาวพรเพญ็ วงศพ์จน์  Email : pornpen.w@psu.ac.th โทรศพัท ์: 0 7428 7158 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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9) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน 
หลกัสูตรภาคปกต ิ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษาแบบ 1.1, 2.1, 2.2) 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต หรือหลกัสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50   
  2.1.2 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1    
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต หรือหลกัสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังานหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีมีพื้นฐานร่วมหรือ
ใกลเ้คียงกบัวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โดยท่ีทางคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  3.00 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2    
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 หรือ 
  2.3.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต ่ากว่า 3.00 และมีประสบการณ์การท างานในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นเทคโนโลยีพลงังาน  ไม่
น้อยกว่า 1 ปี โดยจะตอ้งมีประสบการณ์วิจยัหรือมีผลงานอ่ืนๆ เช่น งานวิจยัหรืองานวิชาการอ่ืนๆ ท่ี
ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการหรือเสนอในท่ีประชุมวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณา
แลว้ เห็นวา่มีคุณภาพเพียงพอ หรือ 
  2.3.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน ท่ีมีพื้นฐานร่วมหรือ
ใกลเ้คียงกับวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตรบณัฑิต โดยท่ีทางคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 
  2.3.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
      3.1  ส าเนาผลการเรียน  (Transcript) 
      3.2  หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน   1   ชุด  (กรณีมีประสบการณ์การท างาน) 
      3.3  เอกสารทางวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ของผูส้มคัร   (ถา้มี)   
 3.4  ขอ้เสนอโครงการวิจยัในหวัขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีสนใจจะท า  
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 3.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พลงังาน และความรู้ทางวิศวกรรมทัว่ไป  
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน เป็นหลกัสูตรท่ีผสมผสานสหวิทยาการ
ต่างๆ เพื่อสร้างบณัทิตท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีพลงังานในระดบัผูป้ระกอบการ นักวิจยั 
และนักวิชาการ ทั้ งในภาครัฐและเอกชน เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มี
ความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ดา้นเทคโนโลยีพลงังาน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ 
และสามารถคน้ควา้วิจยัด้านเทคโนโลยีพลงังานท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีภาวะผูน้ า และมีความรับผิดชอบในการศึกษาความรู้ดว้ยตนเอง  มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการวิจยัขั้นสูง มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน  มี  3 แบบ  คือ  

แบบ 1  (1.1)  ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญาโท  ท าวิทยานิพนธ์อยา่งเดียว  48  หน่วยกิต 
แบบ 2  (2.1)  ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญาโท  มีวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต  และรายวิชา  12  หน่วยกิต 
แบบ 2  (2.2)   ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญาตรี  มีวิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต  และรายวิชา  24  หน่วยกิต 

หวัขอ้วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีสนใจของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 - การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารและในอุตสาหกรรม 
 - เทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียน เช่น เทคโนโลยีและการประยุกตใ์ชพ้ลังงานแสงอาทิตย ์พลงังาน
ลมพลงังานน ้ า การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล การผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล การเผาไหมชี้วมวล 
เป็นตน้ 
 - เทคโนโลยกีารอบแหง้ 
 - เทคโนโลยกีารถ่ายโอนความร้อนดว้ยเจ็ทอากาศและการประยกุต์  
 - การวิเคราะห์ระบบพลงังาน ระบบผลิตไฟฟ้าและการควบคุม 
 - การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากโครงการพลงังาน  
 - การประเมินและวิเคราะห์ศกัยภาพแหล่งพลงังาน 
 - การเก็บเก่ียวพลงังานจากวสัดุเพียโซอิเลค็ทริกและการประยกุต์ 
 - การประยกุตร์ะบบเมคาทรอนิกส์กบัเทคโนโลยพีลงังาน  
 - เทคโนโลยพีลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและแปรรูปยางธรรมชาติ 
 - เทคโนโลยเีซลลเ์ช้ือเพลิง และการผลิตไฮโดรเจน 
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
        7.1 ผศ.ดร.จนัทกานต ์ทวีกุล  E-mail: juntakan@me.psu.ac.th โทร 074- 287202  
 7.2 นางสาวโยษิตา เล่ามนสัวี E-mail: yosita.l@psu.ac.th โทร 074-282000 ต่อ 749955  
โทรสาร  0-7455-8830 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
10) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลกัสูตรภาคสมทบ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     60 คน 
 - ประเภททัว่ไป 50 คน 
 - ประเภทผูบ้ริหาร / ครู 10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 (ตลอดปีการศึกษา) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีท่ีเก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และหรือสาขาทางด้านการจัดการ จะต้องมีคุณสมบติั
เพิ่มเติม ดงัน้ี 
  - มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือเทียบเท่า หรือ 
  - มีผลงานท่ีเผยแพร่ท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพหรือ Peer Review อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ 
  - มีประสบการณ์การวิจยัสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 ปี หรือ 
  - คุณสมบติัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
และมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือก าลงัจะ
ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และหรือสาขาทางดา้นการจดัการ จะตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัน้ี 
  - มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ 
  - มีผลงานตีพิมพ์ท่ีเผยแพร่ท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพหรือ  Peer Review อย่างน้อย 1 เร่ือง 
หรือ 
  - มีประสบการณ์การวิจยัสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 ปี หรือ 
  - คุณสมบติัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
และมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ข  
  2.3.1 ประเภททัว่ไป  
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  - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือก าลงัจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ/หรือสาขาทางดา้นการ
จดัการ หรือ 
  - เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณ์ในการท างานทางด้าน
คอมพิวเตอร์หรือทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 
  - คุณสมบติัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
และมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
  2.3.2 ประเภทผูบ้ริหาร 
  - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ/
หรือสาขาทางดา้นการจดัการ หรือ เป็นขา้ราชการระดบั 6 ขึ้นไป หรือ เป็นพนกังานระดบับริหารระดบัสูง
ของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารธุรกิจเอกชน หรือ 
  - คุณสมบติัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
และมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
  2.3.3 ประเภทครู 
  - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
หรือสาขาทางดา้นการจดัการ หรือ เป็นขา้ราชการครู หรือครูเอกชน หรือครูผูส้อน และตอ้งด ารงต าแหน่ง
ครูมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรือ 
  - คุณสมบติัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
และมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3. เอกสารประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขา (ยืน่ท่ีหลกัสูตรก่อนวนัสอบสัมภาษณ์ อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์) 
 3.1 แผน ก แบบ ก 1 การรับสมคัรและเกณฑก์ารคดัเลือกนกัศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในแผนการศึกษา   
ก แบบ ก 1 ตามโครงการมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  3.1.1. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาตามโครงการน้ีติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อหารือความ
เป็นไปไดใ้นการศึกษาและแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ภายใตก้ารดูแลของอาจารย ์ทั้งน้ีผูส้มคัรสามารถ
ติดต่อผ่านทางส านักงานหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โทร 074-287430 
  3.1.2. เม่ืออาจารยแ์ละผูส้มคัรเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าผูส้มคัรมีคุณลกัษณะและความสามารถใน
การศึกษาภายใตก้ารดูแลของอาจารยแ์ละสามารถท าวิทยานิพนธ์ไดส้ าเร็จลุล่วงตามแผนการศึกษาใน
โครงการน้ีแลว้ ผูส้มคัรยื่นเอกสารการสมัครแก่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเอกสารประกอบการรับสมคัร 
ดงัน้ี 
   1) ใบสมคัร 
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   2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียนระดบัปริญญาตรี 
   3) แบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมการลงนามการรับปรึกษาวิทยานิพนธ์จาก
อาจารยท่ี์ผูส้มคัรไดไ้ปปรึกษาความเป็นไปได้ในการท าวิทยานิพนธ์  (อาจารยท่ี์ปรึกษา) จ านวน 1 ชุด 
(ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกแนบทา้ยคู่มือการสมคัรคดัเลือกน้ี) 
 3.2 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
  3.2.1. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา หรือหนังสือรับรองการ
ด ารงต าแหน่งจ านวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกแนบทา้ยคู่มือการสมคัรคดัเลือกน้ี) 
  3.2.2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียนระดบัปริญญาตรี และผลงาน/โครงการในระดบัปริญญา
ตรี (ถา้มี) และ ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการเรียนการ
สอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีอยู่ใน
ภูมิภาคทางใตข้องประเทศ ซ่ึงตอ้งการจะเพิ่มพูนความรู้ และทกัษะดา้นการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ควบคู่ไปกบัการประกอบวิชาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
6. ทิศทางของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
 หลักสูตรน้ีเน้นการเรียนการสอนและงานวิจัยท่ีบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการจดัการ ซ่ึงไดจ้ดัเป็นกลุ่มวิชา จ านวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 6.1 กลุ่มวิชาการประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing) 
 6.2 กลุ่มวิชาสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Information and Computer Networks) 
 6.3 กลุ่มวิชาการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Administration) 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 หลัก สู ต รวิ ท ย า ศ าสตรมหาบัณ ฑิต  สาข า วิ ช า ก า รจัด ก า ร เทคโนโลยี ส า รสน เทศ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 074-28-7430 และ 074-28-7101 เวบ็ไซต:์ www.mit.psu.ac.th หรือ facebook 
หลกัสูตรฯ https://www.facebook.com/MITPSU 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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11) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    หลกัสูตรภาคสมทบ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       30 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนการศึกษา ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 และแผน ข) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เช่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร
บณัฑิต ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต หรือสาขาท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน แต่มีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ สถิติวิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์  
 2.2 มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัน้ี  

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
- คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ  - มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
-  คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ ากว่า  3 .00 และเป็นผู ้ท่ี มี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือได้รับ
การรับรอง อย่างนอ้ย 1 เร่ือง หรือ มีประสบการณ์การ
ท างานในดา้นการจดัการอุตสาหกรรม ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
หรือ 

- มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.50  แต่มี
ประสบการณ์การท างานในดา้นการจดัการ
อุตสาหกรรมไม่ต ่ากวา่ 1 ปี หรือ 

-  คุณสมบัติ อ่ืน  ๆ  ให้อยู่ ใน ดุลยพิ นิ จของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและเป็นไปตามระเบียบมหา
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา  

- คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและเป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
 3.2 หนงัสืออนุญาตใหล้าศึกษาต่อในวนัเสาร์ – อาทิตย ์จากตน้สังกดั (กรณีท่ีก าลงัท างาน) 
 3.3 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
    การแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงมากขึ้นตามกาลเวลา ซ่ึงศาสตร์ทางด้าน
เทคโนโลยี เพียงด้านเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการบริหารจัดการธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมให้มี
ประสิทธิภาพสูงได ้หลกัสูตรน้ีมีความมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เพียบพร้อมไปดว้ยความรู้ 
ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ความสามารถ
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ด้านการบริหารจัดการ ซ่ึงผูเ้ข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีจะได้รับการพัฒนา ทั้งทักษะด้านการวิเคราะห์  
การค านวณ การเขา้ใจแนวความคิดและการใช้ตรรกะ รวมถึงทกัษะทางด้านการบริหารองค์กร ด้าน
การตลาด การบัญชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มและ  ภาวะความเป็นผูน้ าท่ีมีจริยธรรม 
 นอกจากน้ี หลักสูตรยังมุ่งหมายท่ีจะสร้างศักยภาพของผู ้เข้าศึกษาในการพัฒนางานวิจัย  
เพื่อประโยชน์ต่อ วงการวิชาการและอุตสาหกรรม โดยมหาบัณฑิตของหลกัสูตรฯ สามารถผลิตผล
งานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีคุณค่าต่อองคก์รและหน่วยงาน ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 6.1 รองศาสตราจารย ์สมชาย ชูโฉม ผูอ้  านวยการหลกัสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการอุตสาหกรรม โทร. 0-7428-7163 E-mail : somchai.s@psu.ac.th 
 6.2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรม  
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-7428-7428 โทรสาร 0-7428-7429 E-mail:mim@eng.psu.ac.th   
Website : www.mim.psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  
(ปรับพื้นฐาน) จ านวน 12,000 บาท 
 

12) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์    หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     15  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า (เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมส่ือสาร วิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์) โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
หรือ 
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.1.1 โดยมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  2.75 และมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยเก่ียวกับสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์หรือมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือมีผลงานท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติ หรือ 
  2.1.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใกลเ้คียงท่ีก าหนดในขอ้  2.1.1 โดยมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 
  2.1.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

mailto:mim@eng.psu.ac.th
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 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า (เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมส่ือสาร วิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์) โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 
หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 โดยมี
คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือ
มีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือมีผลงานท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติ หรือ 
  2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใกลเ้คียงท่ีก าหนดในขอ้  2.2.1 โดยมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 
  2.2.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั (Letter of Recommendation) หรือหนังสือ
รับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา  จ านวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกแนบทา้ย
คู่มือ การรับสมคัรสอบคดัเลือกฯน้ี) 
 3.2 ผลงาน/โครงการในระดบัปริญญาตรี (ถา้มี) 
 3.3 ผู ้สมัครชาวไทยและผู ้สมัครชาวต่ างประเทศ ต้อง ยื่นผลคะแนนประเมินทักษะทาง
ภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อประกอบการพิจารณา (ถา้มี) 
  PSU-TEP และ/หรือ CU-TEP    ระดบั 45 คะแนน 
  TOEFL (Paper based หรือ ITP) ระดบั 400 คะแนน 
  TOEFL (Computer Based)  ระดบั 100  คะแนน 
  TOEFL (Internet Based)   ระดบั 40 คะแนน 
  IELTS    ระดบั 4.0   คะแนน 
 3.4 ผลงาน/วิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาตรี 
 3.5 เขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเองพร้อมระบุหัวข้อและรายละเอียด
วิทยานิพนธ์ท่ีสนใจความยาว 1 หนา้กระดาษ  และน ามายืน่ในวนัสอบสัมภาษณ์ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร   
 มุ่งผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเช่ียวชาญ  เป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีสามารถผลิต
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งานวิจยัท่ีมีคุณภาพและสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงเป็นท่ียอมรับ พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม
และเอ้ืออาทรต่อสังคมโดยเนน้ใน 4 สาขาวิชาหลกั ดงัน้ี 
 5.1 Information Engineering 
 5.2 Ubiquitous System Engineering 
 5.3 Computer Networks Engineering 
 5.4 Robotic and Computer Control Engineering 
 ทั้งน้ี ส าหรับงานวิจยัในแต่ละสาขาใหดู้รายละเอียดท่ี http://www.coe.psu.ac.th 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ  เคารพาพงศ ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
โทร. 0-7428-7075-6  โทรสาร 0-7421-2895  E-mail: kthanate@coe.psu.ac.th หรือ 
 ติดต่อเจา้หนา้ท่ีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทร 0-7428-7358  โทรสาร 0-7421-2895 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

13) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี(นานาชาติ) 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี       หลกัสูตรภาคปกติ         
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ          20  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
            2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง โดยจะต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และมีประสบการณ์การท างานในสาขา
วิศวกรรมเคมีอยา่งนอ้ย 1 ปี หรือ 
  2.1.2 เป็นนกัศึกษาต่างชาติและส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ   
     2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 
 2.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 และ 2.2 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย - 
สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหากผูส้มัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3.  หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 ส าเนา Transcript 
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 3.2 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชาจ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
 3.3 งานวิจยัท่ีเคยท า หรือ โครงร่างงานวิจยัท่ีสนใจ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 5.1 รองศาสตราจารย ์ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
โทร. 074-287305 โทรสาร 074-558833 E-mail: sukritthira.b@psu.ac.th   
 5.2 นางสาวกลัป์วลญัช ์บุตรราษฎร์ Email: bkanwalan@eng.psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

14) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล                     หลกัสูตรภาคปกติ                           
 1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ    20  คน      
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1  ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน  ก  แบบ  ก 1  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  3.00   หรือ 
  2 .1 .2  เ ป็นผู ้ก  าลัง ศึกษาอยู่ ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปริญญาตรี  สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกลและคาดวา่จะไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมเม่ือจบการศึกษาไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 2.2  ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก  แบบ ก 2  
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากวา่  2.50 หรือ 
  2.2.2 เป็นผูก้  าลงัศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยของปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
และคาดวา่จะไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมเม่ือจบการศึกษาไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ      
  2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่า
กวา่ 2.50  แต่มีประสบการณ์การท างานในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 
1  ปี หรือ          
  2.2.4 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีมีพื้นฐานร่วมหรือ
ใกลเ้คียงกับวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตรบณัฑิต  โดยท่ีทางคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได้ 
พิจารณาแลว้เห็นว่ามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์เพียงพอ โดยมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75  หรือ 
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  2.2.5  เป็นผูก้  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ยของหลกัสูตรปริญญาตรี ตามท่ีระบุในขอ้ 
2.2.4 และคาดวา่จะไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมเม่ือส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่  2.75 
 หมายเหตุ ในกรณีท่ีตอ้งมีการตีความคุณสมบติั  หรือการผ่อนผนัคุณสมบติัขอ้ใด จะตอ้งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
3.1  ผลการเรียน  (Transcript) 
3.2  หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน 1 ชุด  (กรณีมีประสบการณ์การท างาน) 
3.3  เอกสารทางวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ของผูส้มคัร (ถา้มี)  
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ      
     5.1  หนงัสือ Mathematics  
     5.2  หนงัสือ Thermodynamics 
     5.3  หนงัสือ  Dynamics 
     5.4  หนงัสือ Mechanics of Materials 
     5.5  หนงัสือ  Mechanics of Fluids 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 วิศวกรรมเคร่ืองกลเป็นสาขาวิชาท่ีครอบคลุมความรู้อย่างกวา้งขวางและมีความส าคญัต่อการ
พฒันาประเทศ การเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีย่อมสัมผสัไดเ้พียงความรู้พื้นฐานอย่างกวา้งๆ เท่านั้น การ
เรียนรู้ระดบัปริญญาโทเป็นการสร้างความเขา้ใจในภาพรวมท่ีลึกซ้ึงขึ้น  และให้สามารถคน้ควา้วิจยัเพื่อ
แกปั้ญหาได ้ ทั้งยงัเป็นพื้นฐานส าหรับผูท่ี้จะศึกษาต่อเพื่อท าวิจยัเชิงลึกในระดบัปริญญาเอกต่อไป ซ่ึง
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยัจะเป็นพื้นฐานของการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศในเชิง
รุก เช่น การพฒันาเทคโนโลยแีละพฒันาผลิตภณัฑ ์และการคน้ควา้ผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นตน้  
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเป็นหลกัสูตรท่ีเน้นการวิจัย
เป็นหลกั โดยมีแผนการเรียน 2 แผน คือ 
แผน ก แบบ ก (1) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก (2) วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และรายวิชา 18 หน่วยกิต 
 งานวิจยัท่ีทางภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลไดด้ าเนินอยูต่ามความสนใจของคณาจารย ์ไดแ้ก่  
การทดสอบการใช้น ้ ามนัปาล์มในเคร่ืองจกัรกลการเกษตร การวิจยัด้านยางพารา การจดัการพลงังาน 
Biomass / Renewable Energy Solar Drying Aerosol Mechanics Biomechanics Finite Element Analysis 
CAD Design of Mechanisms and Machinery Computer Simulation Metal Matrix Materials (MMCs) and 
Ceramic Matrix Materials (CMCs) Shape Memory Alloys Polymer Composites Powder atomization 
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Wind Energy / Wind Resources Map ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั Area of research interest ของอาจารย์
แต่ละท่าน สามารถเขา้ไปชมไดท่ี้www.me.psu.ac.th 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 7.1 ดร.มกัตาร์ แวหะย ีภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทรศพัท ์ 0-7428-7231,7201  โทรสาร  0-7455-8830 E-mail : waehahyee@gmail.com 
 7.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาสกร   เวสสะโกศล   ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทรศพัท ์0-7428-7416,7201 โทรสาร  0-7455-8830 
 E-mail :  passakorn.vessakosol@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

15) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     หลกัสูตรปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      30  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือ 
 2.2 เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยของการศึกษาระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.1 
 2.3 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัคร 
 3.1 นักศึกษายื่นคะแนนสอบภาษาองักฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP (หรือเทียบเท่า) ท่ีสอบมาไม่
เกิน 2 ปี โดยตอ้งมีคะแนนมากกวา่ 40 จึงจะมีสิทธ์ิสอบขอ้เขียน 
 3.2 หนงัสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั (Recommendation) จากอาจารยผ์ูส้อน  
จ านวน 3 ชุด  
4.  ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5.  ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรน้ีเปิดสอนเฉพาะแผน ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ซ่ึง
เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดงัน้ี 
 - แผน ก แบบ ก1 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต 
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 - แผน ก แบบ ก2 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีก ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 ประธานหลกัสูตรฯ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร: 0-7428-7239  
โทรสาร: 0-7428-7276 E-mail: rakkrit.d@psu.ac.th, jintana.sh@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

16) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     16 คน 
 - วิศวกรรมธรณีเทคนิค    4  คน 
 - วิศวกรรมโครงสร้าง      4  คน 
 - วิศวกรรมขนส่ง         4  คน 
 - วิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร  4   คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชา 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระดับคะแนนเฉล่ียมากกว่า 3.00 หรือมี
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ และ 
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2   
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หรือสาขาวิชา  
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระดับคะแนนเฉล่ียมากกว่า 2.50 หรือมี
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ถา้มี)  ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า สาขา
วิศวกรรมโยธา จ านวน 1 ชุด ส าหรับผูส้มัครท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา 
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 3.2 เขียน Statement of purpose แสดงจุดประสงค์ และงานวิจยัท่ีสนใจในการเรียนต่อในระดับ
บณัฑิตศึกษาของภาควิชาฯ โดยพิมพค์วามยาวไม่เกิน 1 หนา้ กระดาษ  A4 (Font TH Sarabun PSK  ขนาด 
15) 
4.  ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 5.1 วิศวกรรมธรณีเทคนิค: ผศ.ดร.ธนนัท ์ ชุบอุปการ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-7428-7138 หรือ โทรสาร 0-7445-9396   E-mail : ctanan.psu@gmail.com 
 5.2 วิศวกรรมโครงสร้าง: ผศ.ดร.ปฐเมศ  ผาณิตพจมาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-7428-7140 หรือ โทรสาร 0-7445-9396 E-mail : ppattamad@eng.psu.ac.th  
 5.3 วิศวกรรมขนส่ง: ผศ.ดร.ปรเมศวร์  เหลือเทพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
โทร.0-7428-7125  หรือ โทรสาร 0-7445-9396   E-mail : paramet.l@psu.ac.th 
 5.4 วิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร: ผศ.ดร.ชัชวิน  ศรีสุวรรณ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-7428-7135 หรือ โทรสาร  0-7445-9396   E-mail : chatchawin.s@psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

17) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      15 คน 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ
เทียบเท่า มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ 
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาท่ี
เก่ียวข้อง มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ หรือไดรั้บการรับรอง หรือ 
 2.2  ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หรือวิทยา
ศาสตรบณัฑิตสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือ 
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  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หรือวิทยา
ศาสตรบณัฑิตในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการท างานใน
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี หรือ 
 2.3 คุณสมบติัอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัคร  
 3.1 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 3.2 หนงัสือรับรองการท างาน (ถา้มี) 
 3.3 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ หรือไดรั้บการรับรอง (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล  ประธานบริหารหลกัสูตร E-mail : nikorn.s@psu.ac.th  
โทร. 081-690-9225 โทรสาร 0-7455-8829  
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

18) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     15 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 ส าหรับการใหค้ะแนนท่ีก าหนดระดบัขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากบั 4.00 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2   
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตทุกสาขา 
หรือ วิทยศาสตรบณัฑิตในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี  จุลชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกว่า 2.50 
หรือ อยูใ่นดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุก
สาขาวิชา  หรือวิทยาศาสตรบณัฑิต เช่น เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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สาธารณสุขศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์  การท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มหรือใกลเ้คียง 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนด และกรณีท่ีนักศึกษาไม่ไดส้ าเร็จการศึกษา
สายตรงด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมต้องให้มีการเรียนปรับพื้นฐานโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1  ใบรับรองจากอาจารยใ์นหลกัสูตรท่ีจบการศึกษา หรือผูบ้งัคบับญัชา จ านวน  3 ชุด 
 3.2  แนวคิดของขอ้เสนอหวัขอ้โครงการวิทยานิพนธ์ท่ีสนใจเพื่อท าวิจยั 
 3.3  ใบรับรองประสบการณ์การท างาน (หากเคยผา่นการท างาน หรือ ก าลงัท างานอยู)่ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิยา  เกาศล  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์   
โทร.0-7428-7136 หรือ โทรสาร 0-7445-9396   E-mail : thaniya.k@psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

19) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ             10  คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 
  - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมวสัดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 2.75 หรือมีผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  - คุณสมบติัหรืออ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการคดัเลือกนกัศึกษา 
 2.2 ส าหรับผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 
  - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมวสัดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2.00 
  - คุณสมบติัหรืออ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการคดัเลือกนกัศึกษา  
 3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 Transcript  ระดบัปริญญาตรีจ านวน  1 ชุด 
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 3.2 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด  
 4. ก าหนดการสอบ  
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
 5. ค าแนะน าหลกัสูตร  
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ มุ่งผลิตบุคลากรดา้น
วิศวกรรมมหาบณัฑิตทางดา้นวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ ท่ีมีความรู้และความสามารถทั้งสองดา้น คือ 
เทคโนโลยีเหมืองแร่และด้านเทคโนโลยีว ัสดุ โดยด้านเทคโนโลยีเหมืองแร่ เน้นเร่ืองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท าเหมืองและการลดมลพิษ เช่น ความรู้ดา้นธรณีวิทยา เทคโนโลยีการส ารวจและ
รังวดั เทคโนโลยกีารขดุเจาะ เทคโนโลยกีารระเบิด และเทคโนโลยกีารแต่งและสกดั ส่วนดา้นเทคโนโลยี
วสัดุ เน้นเร่ืองการกระบวนการผลิต สังเคราะห์ การปรับปรุงสมบติั และการยืดอายุการใชง้านของวสัดุ
ต่างๆ เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วสัดุผสม วสัดุนาโน วสัดุฉลาด รวมถึงการรีไซเคิลวสัดุ เพื่อเป็น
ความรู้พื้นฐานในการพฒันาและวิจยั และมีความรู้เชิงลึกในแต่ละด้านของงานวิจยัท่ีสนใจและศึกษา 
สามารถเรียนรู้ รู้จกัวิเคราะห์และประยกุตไ์ดอ้ยา่งเช่ียวชาญ มีผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ มีความ
พร้อมส าหรับเป็นนักวิจยัหรือท างานภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมและเอ้ือ
อาทรต่อสังคม 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ดร.สมใจ  จนัทร์อุดม  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทรศพัท ์(074) 287327,  (074) 287065-6   โทรสาร (074) 558-834  
E-mail :  somjai.ja@psu.ac.th  หรือเขา้เยีย่ม Website ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุท่ี 
http://www.mne.eng.psu.ac.th/ 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

20) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      10  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ 
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  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลงานวิจยั
ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์และเผยแพร่ หรือไดรั้บการรับรอง หรือ 
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืนใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หรือวิทยาศาสตรบณัฑิต ใน
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาตรบณัฑิต หรือวิทยา
ศาสตรบณัฑิต ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการท างาน
ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 3.2 หนงัสือรับรองการท างาน (ถา้มี) 
 3.3 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ หรือไดรั้บการรับรอง (ถา้มี) 
 3.4 คะแนนสอบภาษาองักฤษ (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร  
 ใหผู้ส้มคัรเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษ และระบุหวัขอ้งานวิจยัท่ีสนใจ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร   
 6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ์ ประธานบริหารหลกัสูตร 
 Email : supapan.s@psu.ac.thโ ทรศพัท ์089-7336639 โทรสาร 074-558829 
 6.2 นางสาวพรเพญ็ วงศพ์จน์ Email : pornpen.w@psu.ac.th  
โทรศพัท ์: 0 7428 7158 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 

mailto:supapan.s@psu.ac.thโ
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21) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน 
หลกัสูตรภาคปกต ิ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     15 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน  ก  แบบ  ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00   
  2.1.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
   2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน  ก  แบบ ก 2  
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่า
กว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์การท างานในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นเทคโนโลยีพลงังาน ไม่น้อย
กว่า 1 ปี โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้ เห็นว่ามีพื้นฐานความรู้เพียงพอท่ีจะเขา้ศึกษา 
หรือ 
  2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน ท่ีมีพื้นฐานร่วมหรือ
ใกลเ้คียงกับวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตรบณัฑิต โดยท่ีทางคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75  
  2.2.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ส าเนาผลการเรียน  (Transcript) 
 3.2 หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  1  ชุด (กรณีมีประสบการณ์การท างาน) 
 3.3 เอกสารทางวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ของผูส้มคัร (ถา้มี)  
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน เป็นหลกัสูตรท่ีผสมผสาน 
สหวิทยาการต่างๆ เพื่อสร้างบณัทิตท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีพลงังาน รวมถึงการวางแผน
และการบริหารจดัการดา้นพลงังาน สามารถน าความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
หรืองานวิจยัท่ีมีคุณภาพสูง สามารถประยกุตใ์ชก้ารวิจยัเทคโนโลยพีลงังานจากการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ประเทศมาใชป้ระโยชน์  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีภาวะผูน้ า และมีความรับผิดชอบในการศึกษา
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ความรู้ดว้ยตนเอง  สามารถวิเคราะห์และประยุกตใ์ชผ้ลของการงานวิจยัและพฒันาการใหม่ ๆ รวมทั้งมี
ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการส่ือสาร การคน้ควา้และการวิจยั 
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นการวิจยั
เป็นหลกั โดยมีแผนการเรียน 2 แผน คือ 
 1. แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 2. แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และรายวิชา 18 หน่วยกิต 
หวัขอ้วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีสนใจของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 - การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารและในอุตสาหกรรม 
 - เทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียน เช่น เทคโนโลยีและการประยุกตใ์ชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน
ลม พลงังานน ้า การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล การผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล การเผาไหมชี้วมวล  
เป็นตน้ 
 - เทคโนโลยกีารอบแหง้ 
 - เทคโนโลยกีารถ่ายโอนความร้อนดว้ยเจ็ทอากาศและการประยกุต์ 
 - การวิเคราะห์ระบบพลงังาน ระบบผลิตไฟฟ้าและการควบคุม 
 - การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากโครงการพลงังาน 
 - การประเมินและวิเคราะห์ศกัยภาพแหล่งพลงังาน 
 - การเก็บเก่ียวพลงังานจากวสัดุเพียโซอิเลค็ทริกและการประยกุต์ 
 - การประยกุตร์ะบบเมคาทรอนิกส์กบัเทคโนโลยพีลงังาน 
 - เทคโนโลยพีลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและแปรรูปยางธรรมชาติ 
 - เทคโนโลยเีซลลเ์ช้ือเพลิง และการผลิตไฮโดรเจน 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

6.1 ผศ.ดร.จนัทกานต ์ทวีกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
Email: juntakan@me.psu.ac.th  โทรศพัท ์ 0-7428-7202   

6.2 น.ส.โยษิตา เล่ามนสัวี สถาบนัวิจยัพลงังาน ส านกัวิจยัและพฒันา 
โทรศพัท ์0-7428-200 ต่อ 749955 Email: yosita.l@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนการศึกษาแบบ 1 และ แบบ 2) 
 2.1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์ในการวิจยั หรือมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการ
ตีพิมพห์รือผลงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหค้วามเห็นชอบ หรือ       
 2.2 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดรั้บเกียรตินิยม หรือไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 หรือคาดว่าจะไดรั้บ
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 หลงัจากส าเร็จการศึกษา 
 2.3 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ให้ยื่นผลการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนั
ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนัสอบ ตามประกาศคณะอุตสาหกรรม
เกษตรเร่ืองเกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยืน่ท่ีงานการจดัการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ 
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th) 
 3.1 โครงการวิจยัแบบย่อท่ีคาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย 
หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์วิธีการวิจยัพอสังเขป และเอกสารอา้งอิง 
 3.2 ผลงานวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ (ถา้มี) 
 3.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50%  ท่ีสอบมาไม่เกิน 2 ปี (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 หนงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีเคยท ามาแลว้และงานวิจยัท่ีคาดวา่จะท า และหนงัสือท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี และ คณิตศาสตร์ 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิต  เช่น  จุลินทรีย ์พืช หรือ
สัตว์ การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการท่ีประกอบไปด้วยความรู้ใน
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สาขาวิชาต่างๆท่ีหลากหลาย  เช่น   จุลชีววิทยา  ชีวเคมี  เคมี  พนัธุศาสตร์  วิศวกรรมแปรรูป  และ
เศรษฐศาสตร์  เป็นตน้ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  มุ่งเนน้ท่ีความทนัสมยั
ของหลกัสูตรและเน้ือหาวิชาท่ีมีความเป็นสากล เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และความช านาญทั้งในส่วนของ
พื้นฐานท่ีส าคญัทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพประกอบกบัความรู้เฉพาะดา้นในแต่ละแขนง  เพื่อผลิตบณัฑิต
ท่ีพร้อมดว้ยความรู้ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ท่ีจะประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีชีวภาพดา้นต่าง ๆ 
ในระดบับูรณาการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 นักศึกษาสามารถเลือกท าวิทยานิพนธ์ตามความสนใจทางดา้นเทคโนโลยีการหมกั, เทคโนโลยี
เอนไซม์, เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ, เทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรม, วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ, เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร, เทคโนโลยชีีวภาพดา้นพืชและสัตว ์
และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ส าหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ประกอบดว้ยคณาจารย์
ประจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ซ่ึงเป็นอาจารยภ์ายในและภายนอก
ภาควิชาฯ 
7. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 7.1 ทิศทางงานวิจยัหลกัเนน้ 5 ดา้น 
  7.1.1 เทคโนโลยชีีวภาพอาหารและเทคโนโลยเีอนไซม์ 
  7.1.2 เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ 
  7.1.3 เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล 
  7.1.4 เทคโนโลยกีระบวนการชีวภาพ 
  7.1.5 เทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุล 
 7.2 งานวิจยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ล าดับ ช่ือ – สกุล สาขาท่ีวิจัย 

1 รศ.ดร.ทิพรัตน์ หงภทัรคีรี  
E-mail: tipparat.h@psu.ac.th 

- โปรไบโอติกและพรีไบโอติกจากพืชสมุนไพรและ
แบคทีเรีย 
- การพฒันาผลิตภณัฑ์โปรไบโอติก พรีไบโอติก และ
ซินไบโอติก 
- การศึกษาประชากรจุลินทรียใ์นระบบทางเดินอาหาร 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใชย้สีตท่ี์ถูกตรึง 
- การผลิตสารพรีไบโอติกจากจุลินทรีย ์
- สารยบัย ั้งเช้ือราจากแบคทีเรียแลกติก 
- การใช้กล้าเ ช้ือแลกติกในการควบคุมเช้ือก่อโรค
ทางเดินอาหาร 
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2 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์  
E-mail: benjamas.che@psu.ac.th 

- การผลิตบิวทานอลชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือทาง
การเกษตร 
- การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแปรงสาคูและการ
ประยกุตใ์ช ้
- การผลิตคีเฟอรันโดยเช้ือผสม 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช'เอนไซมไ์ลเปสตรึงรูป 
- การเล้ียงจุลินทรียเ์พื่อผลิตเป็นน ้ามนัจากวสัดุเศษเหลือ 
- การคดัแยกและการผลิตน ้ามนัจากสาหร่าย 
- การเพิ่มผลิตในการหมักโดยใช่ระบบควบคุมทาง
ชีวภาพ 

3 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์  
E-mail: suppasil.m@psu.ac.th 

- การติดตามการเปล่ียนแปลงของเช้ือจุลินทรีย์ใน
ระหวา่ง 
- การหมกัโดยใชเ้ทคนิคชีวโมเลกุล 
- คุณสมบติัของสารยบัย ั้งจุลินทรียจ์ากแบคทีเรียแลกติก
และการประยกุตใ์ช ้
- การก าจดัและบ าบดัสารประกอบไฮโดรคาร์บอนดว้ย
ชีว 
- วิธีและการติดตามการเปล่ียนแปลงของเช้ือจุลินทรีย์
โดยใชเ้ทคนิคชีวโมเลกุล 
- โปรไบโอติกและการประยกุตใ์ชใ้นสัตว ์
- การผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติก
และการประยกุตใ์ช ้
- สารลดแรงตึงผิวชีวภาพและไบโออิมลัซิไฟเออร0จาก
จุลินทรียแ์ละการประยกุตใ์ช ้

4 รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง  
E-mail: piyarat.b@psu.ac.th 

- การผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรม
และจากกระบวนการไบโอดีเซล 
- การลดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดจ์ากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
-  การผลิตพอลิ เมอร์ ชีวภาพจากน ้ า เ สี ยโรงง าน
อุตสาหกรรม 
- การผลิตแอลกอฮอล์จากวสัดุเศษเหลือโรงงานน ้ ามนั
ปาลม์ 
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- การผลิตไฟฟ้าจากน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
โดยใชเ้ซลลเ์ช้ือเพลิงจุลชีพ (Microbial fuel cell) 

5 ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร  
E-mail: apichat.u@psu.ac.th 

- การคดัเลือกการโคลนยนี การท าบริสุทธ์ิและการศึกษา
คุณสมบติัของเอนไซม์ไลเปสทนร้อนจากแบคทีเรียท่ี
คดัแยกจากโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ 
- การคดัแยก การศึกษาคุณสมบติัและการประยุกต์ใช้
โปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติก 
- การคดัเลือกเอนไซม์ย่อยไขมนัทนอุณหภูมิสูงจากเม
ตาจีโนมิกไลบราลีย์ท่ีสร้างขึ้ นจากตะกอนดินในบ่อ
น ้าพุร้อน 
- การแสดงออกในระดบัสูงและการคืนรูปของโปรตีน
จากอินคลูชั่นบอด้ี ท่ีผ ลิตในเซลล์ของแบคที เ รีย 
Escherichia coli 
- การท าบริสุทธ์ิและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไบเปสท่ี
โคลนจากแบคทีเรียในการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ ามัน
ปาลม์ 
- การแสดงออกในระดบัสูงของเอนไซมไ์ลเปสในยีสต0
และการปรับปรุงคุณสมบัติของเอนไซม์โดยเทคนิค 
directed evolution เพื่อใช้เซลล์ยีสต0ในการผลิตไบโอ
ดีเซลจากน ้ามนัปาลม์ 

6 ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ  
E-mail: wiriya.d@psu.ac.th 

-  ต้นแบบถัง ผ ลิ ตไบโอ ดี เซลโดย ใช้  air/alcohol 
gas/liquid compound drops แทนใบพดักวน 
-  การ ศึกษาความ เ ป็นไปได้ในการใช้  gas/liquid 
compound drops ช่วยในการ ผลิตไบโอดีเซลท่ีมียีสต์  
ผลิตเอนไซมไ์ลเปสเป็นตวัเร่ง 
- ต้นแบบถังผลิตปุ๋ ยหมักจากวสัดุเศษเหลือชนิดเติม
อากาศดว้ยพดัลมร่วมกบัท่อระบายอากาศ 
- ตน้แบบเคร่ืองกลบักองปุ๋ ยหมกัระดับครอบครัวและ
ระดบัชุมชน (เนน้ดา้นวิศวกรรม) 
- การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแยกกรดไขมนัอิสระ
จากน ้ามนัปาลม์ดิบโดยใช ้gas bubbles 
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- การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแยกน ้ ามนัจากน ้ าทิ้ง
โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์โดยใช ้gas bubbles 

7 ดร.อจัฉรา ธรรมรัตน์  
Email :uschara.t@psu.ac.th 

- Molecular Biotechnology  
- Environmental Biotechnology  
- Enzyme Technology 

8 ดร.วาสนา สุโยธา  
Email : wasana.suy@psu.ac.th 

- Molecular Biotechnology and Enzyme Technology 

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-6372 โทรสาร 0-7455-8866 E-mail: piyarat.b@psu.ac.th  
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
   

2) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนการศึกษา แบบ 1 และ แบบ 2) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์ในการวิจยั หรือมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการ
ตีพิมพ ์หรือผลงานวิจยัอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหค้วามเห็นชอบ หรือ 
  2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งหรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี หรือ 
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดรั้บเกียรตินิยมหรือไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 หรือคาดว่าจะไดรั้บ
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 หลงัจากส าเร็จการศึกษา 
 2.3 ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ 
 ส าหรับผูส้มคัรท่ีไม่ไดใ้ช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัจะตอ้งมีผลการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  -  TOEFL Score ไม่ต ่ากวา่ 530 (paper based) หรือ 197 (computer based) 
  -  IELTS ไม่ต ่ากวา่ 6.0  
  -  PSU-TEP ไม่ต ่ากวา่ 60 เปอร์เซ็นต ์  
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3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยืน่ท่ี งานการจดัการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th)                
 3.1 โครงการวิจยัแบบย่อท่ีคาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย 
หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์วิธีการวิจยัพอสังเขป 
 3.2 ผลงานวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ (ถา้มี) 
 3.3 หลกัฐานแสดงความรู้ภาษาองักฤษ เช่น PSU-TEP, TOEFL 
 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือทีแ่นะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 หนงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีเคยท ามาแลว้และงานวิจยัท่ีคาดวา่จะท า และหนงัสือท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี และ คณิตศาสตร์ 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิต  เช่น  จุลินทรีย ์พืช หรือ
สัตว์ การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการท่ีประกอบไปด้วยความรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆท่ีหลากหลาย  เช่น   จุลชีววิทยา  ชีวเคมี  เคมี  พนัธุศาสตร์  วิศวกรรมแปรรูป  และ
เศรษฐศาสตร์  เป็นตน้ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  มุ่งเนน้ท่ีความทนัสมยั
ของหลกัสูตรและเน้ือหาวิชาท่ีมีความเป็นสากล เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และความช านาญทั้งในส่วนของ
พื้นฐานท่ีส าคญัทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพประกอบกบัความรู้เฉพาะดา้นในแต่ละแขนง เพื่อผลิตบณัฑิต
ท่ีพร้อมดว้ยความรู้ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ท่ีจะประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีชีวภาพดา้นต่าง ๆ 
ในระดบับูรณาการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 นักศึกษาสามารถเลือกท าวิทยานิพนธ์ตามความสนใจทางดา้นเทคโนโลยีการหมกั, เทคโนโลยี
เอนไซม์, เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ, เทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรม, วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ, เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร, เทคโนโลยชีีวภาพดา้นพืชและสัตว ์
และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ส าหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ประกอบดว้ยคณาจารย์
ประจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ซ่ึงเป็นอาจารยภ์ายในและภายนอก
ภาควิชาฯ 
7. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 7.1 ทิศทางงานวิจยัหลกัเนน้ 5 ดา้น 
  7.1.1 เทคโนโลยชีีวภาพอาหารและเทคโนโลยเีอนไซม์ 
  7.1.2 เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ 
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  7.1.3 เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล 
  7.1.4 เทคโนโลยกีระบวนการชีวภาพ 
  7.1.5 เทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุล 
 7.2 งานวิจยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ล าดับ ช่ือ – สกุล สาขาท่ีวิจัย 

1 รศ.ดร.ทิพรัตน์ หงภทัรคีรี  
E-mail: tipparat.h@psu.ac.th 

- โปรไบโอติกและพรีไบโอติกจากพืชสมุนไพรและ
แบคทีเรีย 
- การพฒันาผลิตภณัฑ์โปรไบโอติก พรีไบโอติก และ
ซินไบโอติก 
- การศึกษาประชากรจุลินทรียใ์นระบบทางเดินอาหาร 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใชย้สีตท่ี์ถูกตรึง 
- การผลิตสารพรีไบโอติกจากจุลินทรีย ์
- สารยบัย ั้งเช้ือราจากแบคทีเรียแลกติก 
- การใช้กล้าเ ช้ือแลกติกในการควบคุมเช้ือก่อโรค
ทางเดินอาหาร 

2 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์  
E-mail: benjamas.che@psu.ac.th 

- การผลิตบิวทานอลชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือทาง
การเกษตร 
- การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแปรงสาคูและการ
ประยกุตใ์ช ้
- การผลิตคีเฟอรันโดยเช้ือผสม 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช'เอนไซมไ์ลเปสตรึงรูป 
- การเล้ียงจุลินทรียเ์พื่อผลิตเป็นน ้ามนัจากวสัดุเศษเหลือ 
- การคดัแยกและการผลิตน ้ามนัจากสาหร่าย 
- การเพิ่มผลิตในการหมักโดยใช่ระบบควบคุมทาง
ชีวภาพ 

3 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์  
E-mail: suppasil.m@psu.ac.th 

- การติดตามการเปล่ียนแปลงของเช้ือจุลินทรีย์ใน
ระหวา่ง 
- การหมกัโดยใชเ้ทคนิคชีวโมเลกุล 
- คุณสมบติัของสารยบัย ั้งจุลินทรียจ์ากแบคทีเรียแลกติก
และการประยกุตใ์ช ้
- การก าจดัและบ าบดัสารประกอบไฮโดรคาร์บอนดว้ย
ชีว 
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- วิธีและการติดตามการเปล่ียนแปลงของเช้ือจุลินทรีย์
โดยใชเ้ทคนิคชีวโมเลกุล 
- โปรไบโอติกและการประยกุตใ์ชใ้นสัตว ์
- การผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติก
และการประยกุตใ์ช ้
- สารลดแรงตึงผิวชีวภาพและไบโออิมลัซิไฟเออร0จาก
จุลินทรียแ์ละการประยกุตใ์ช ้

4 รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง  
E-mail: piyarat.b@psu.ac.th 

- การผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรม
และจากกระบวนการไบโอดีเซล 
- การลดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดจ์ากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
-  การผลิตพอลิ เมอร์ ชีวภาพจากน ้ า เ สี ยโรงง าน
อุตสาหกรรม 
- การผลิตแอลกอฮอล์จากวสัดุเศษเหลือโรงงานน ้ ามนั
ปาลม์ 
- การผลิตไฟฟ้าจากน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
โดยใชเ้ซลลเ์ช้ือเพลิงจุลชีพ (Microbial fuel cell) 

5 ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร  
E-mail: apichat.u@psu.ac.th 

- การคดัเลือกการโคลนยนี การท าบริสุทธ์ิและการศึกษา
คุณสมบติัของเอนไซม์ไลเปสทนร้อนจากแบคทีเรียท่ี
คดัแยกจากโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ 
- การคดัแยก การศึกษาคุณสมบติัและการประยุกต์ใช้
โปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติก 
- การคดัเลือกเอนไซม์ย่อยไขมนัทนอุณหภูมิสูงจากเม
ตาจีโนมิกไลบราลีย์ท่ีสร้างขึ้ นจากตะกอนดินในบ่อ
น ้าพุร้อน 
- การแสดงออกในระดบัสูงและการคืนรูปของโปรตีน
จากอินคลูชั่นบอด้ี ท่ีผ ลิตในเซลล์ของแบคที เ รีย 
Escherichia coli 
- การท าบริสุทธ์ิและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไบเปสท่ี
โคลนจากแบคทีเรียในการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ ามัน
ปาลม์ 
- การแสดงออกในระดบัสูงของเอนไซมไ์ลเปสในยีสต0
และการปรับปรุงคุณสมบัติของเอนไซม์โดยเทคนิค 
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directed evolution เพื่อใช้เซลล์ยีสต0ในการผลิตไบโอ
ดีเซลจากน ้ามนัปาลม์ 

6 ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ  
E-mail: wiriya.d@psu.ac.th 

-  ต้นแบบถัง ผ ลิ ตไบโอ ดี เซลโดย ใช้  air/alcohol 
gas/liquid compound drops แทนใบพดักวน 
-  การ ศึกษาความ เ ป็นไปได้ในการใช้  gas/liquid 
compound drops ช่วยในการ ผลิตไบโอดีเซลท่ีมียีสต์  
ผลิตเอนไซมไ์ลเปสเป็นตวัเร่ง 
- ต้นแบบถังผลิตปุ๋ ยหมักจากวสัดุเศษเหลือชนิดเติม
อากาศดว้ยพดัลมร่วมกบัท่อระบายอากาศ 
- ตน้แบบเคร่ืองกลบักองปุ๋ ยหมกัระดับครอบครัวและ
ระดบัชุมชน (เนน้ดา้นวิศวกรรม) 
- การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแยกกรดไขมนัอิสระ
จากน ้ามนัปาลม์ดิบโดยใช ้gas bubbles 
- การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแยกน ้ ามนัจากน ้ าทิ้ง
โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์โดยใช ้gas bubbles 

7 ดร.อจัฉรา ธรรมรัตน์  
Email :uschara.t@psu.ac.th 

- Molecular Biotechnology  
- Environmental Biotechnology  
- Enzyme Technology 

8 ดร.วาสนา สุโยธา  
Email : wasana.suy@psu.ac.th 

- Molecular Biotechnology and Enzyme Technology 

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-6372 โทรสาร 0-7455-8866 E-mail: piyarat.b@psu.ac.th   
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 56,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 

3) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนการศึกษา แบบ 1 และ แบบ 2) 
 2.1 ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
โทหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชา
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ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาโททางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ในกรณีท่ีเรียนในแบบ 1.1 (ท าวิจยัในรูปวิทยานิพนธ์
อยา่งเดียว) จะตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติมดงัน้ี  
  2.1.1 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 
เร่ืองหรือมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานตน้สังกดั หรือ 
  2.1.2 มีประสบการณ์การวิจยัหรือท างานในสาขาวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีอาหารอย่าง
นอ้ย 1 ปี 
  2.1.3 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ให้ใชผ้ลการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษจาก
สถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัสอบ 
 2.2 ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมากทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยี
อาหารหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งหรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่า
กวา่ 3.25 หรือมีคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะวิชาเอกไม่ต ่ากวา่ 3.50  
  2.2.1 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ใหใ้ชผ้ลการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษจาก
สถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัสอบ 
 2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยืน่ท่ีงานการจดัการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ 
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th) 
 3.1 ผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่  หรือผลงานท่ีอยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์ โดยแนบ
จดหมายตอบรับการลงตีพิมพ ์จ านวน 1 ชุด 
 3.2 โครงการวิจยัแบบย่อท่ีคาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์  จ านวน 1 ชุด โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย
หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์รวมทั้งวิธีการวิจยัพอสังเขป 
 3.3 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
 3.4 หนงัสืออนุญาตใหล้าศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
 3.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50%  ท่ีสอบมาไม่เกิน 2 ปี (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ข้อแนะน าส าหรับการสอบสัมภาษณ์ 
 การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ โดยผูส้มคัรจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารตลอดจนสามารถน าเสนอแนวคิดในการท าวิจยัรวมทั้งสามารถตอบขอ้ซักถามเก่ียวกบั
งานวิจยัท่ีสนใจไดอ้ยา่งชดัเจน 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
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 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มุ่งเนน้ระเบียบวิธีการ 
วิจยัทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบติัซ่ึงเป็นการท าวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร เพื่อน า ไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวิตและแกปั้ญหาต่างๆ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ โดย
เน้นการวิจัยและพฒันาในด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ า ผลิตภัณฑ์ผกัและผลไม้ ผลิตภัณฑ์
เน้ือสัตว ์ผลิตภณัฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพ การบ าบดัและใช้ประโยชน์จากวสัดุเศษเหลือและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ียงัเป็นหลักสูตรหน่ึงท่ีเข้าร่วมโครงการ ปริญญาเอกร่วมสถาบัน (สกอ.) และ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สกว.) ซ่ึงนักศึกษาท่ีมีประวติัการเรียนดีและมีศกัยภาพสูงท่ีไดรั้บ
การคดัเลือกจะไดรั้บทุนสนบัสนุนค่าเล่าเรียน ค่าด าเนินการวิจยั ค่าใชจ่้ายประจ าเดือน ค่าใชจ่้ายเขา้ร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ และมีโอกาสใชเ้วลาการท าวิจยัวิทยานิพนธ์บางส่วนในต่างประเทศเป็นเวลา 
6 - 12 เดือน 
7. ทิศทางหรือTheme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 7.1 Professor  Dr. Soottawat Benjakul    E-mail: soottawat.b@psu.ac.th 
  - Improvement of functional properties of gelatin and myofibrillar proteins 
  - Characterization and applications of fish enzymes 
  - Use of plant phenolics as the additives in fish and fish products 
 7.2 Associate Professor Dr. Wirote Youravong    E-mail:  wirote.y@psu.ac.th 
    - Clean process technology for fishery, meat and poultry, fruit and beverage   
 industries 
  - Hybrid of non- thermal process for functional food innovative product  
  - Membrane distillation for low molecular weight solute recovery 
  - Membrane fouling and cleaning of oily effluence  
 7.3 Assistant Professor Dr. Chakree Thongraung   E-mail: chakree.t@psu.ac.th 
  - Bioactive peptide derived from rice bran and tilapia by-products 
 7.4 Assistant Professor Dr. Kongkarn Kijroongrojana  E-mail:  kongkarn.k@psu.ac.th 
  - Development/Sensory evaluation of functional food and seafood products  
 7.5 Assistant Professor Dr. Manee  Vittayanont    E-mail:  manee.v@psu.ac.th 
  - Production and properties of collagen and gelatin from poultry processing waste 
  - Production and properties chondroitin sulfate and protein hydrolysates from  
    poultry processing waste 
  - Proteins from coconut virgin oil processing: separation, modification and   
   functionalities 
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 7.6  Assistant Professor Dr.  Mutita  Meenune  E-mail:  mutita.m@psu.ac.th 
  - Minimal process and modified atmosphere packaging of fresh-cut fruits and  
            vegetables  
  - Effect of heating/extrusion process on starch-flavour interactions in food   
   products 
  - Flavour changes/flavour formation in food products 
  - Quality of rice grain and its cooking quality 
 7.7  Assistant Professor Dr. Piyarat  Sirivongpaisal   E-mail: piyarat.n@psu.ac.th 

- Production, modification and application of flour and starch for functional      
food products 

        - Structure and functional properties of polysaccharide 
         - Food engineering (drying and baking technology) 
 7.8  Assistant Professor Dr. Punnanee Sumpavapol    E-mail: punnanee.s@psu.ac.th 
          - Identification and enumeration of food spoilage bacteria in seafood 

- Bacterial adhesion and biofilm forming on surfaces in seafood processing               
plants 

- Prevention of biofilm formation and removal of existing biofilm in seafood            
processing plants 

 7.9 Assistant  Professor Dr. Saowakon  Wattanachant E-mail: saowakon.w@psu.ac.th 
         - Factor affecting non-destructive determination of water holding capacity of   
 broiler breast meat 

- Nutritional and physicochemical characteristics of raw and cooked mutton            
from Southern Thai cross-bred goat 

  - Innovative research and development in survival food products 
        7.10 Assistant  Professor Dr. Dusida Tirawat   E-mail: dusida.t@psu.ac.th 
         - Innovative technology for shelf life extension of fruits and vegetables 
          - Effective methods to reduce spoilage/pathogenic food microorganisms and 
 biofilm on fresh product’s surface 

7.11 Assistant  Professor Dr. Kitiya Vongkamjan  E-mail: kitiya.v@psu.ac.th                    
 - Diversity and transmission of /Listeria monocytogenes/ in food processing              
plant environments and ready-to-eat foods 
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  - Diversity of /Listeria/- and /Salmonella/- phages in food-associated        
   environments 
  - Development of phage-based biocontrol and hurdle technologies for  
 controlling /Listeria monocytogenes/ and /Salmonella/ 
 7.12 Assistant  Professor Dr. Sunisa Siripongvutikorn    E-mail: sunisa.s@psu.ac.th 
  - Marinaded seafood product 
  - Phytochemical and biological properties of plant material 
  - Antioxidant and antibacterial properties of herbs/spices and curry paste 
 and their application 
  - Biofortification of some essential mineral to improve bioactive compouds 
 and bilogical properties in plant material 

7.13  Dr. Worapong Usawakesmanee   E-mail: worapong.u@psu.ac.th 
   - Research and development of food for shelf-life extension 
  - Utilization of food processing by-product to human food or animal feed 
 7.14 Dr. Suwat Saengderdsub E-mail: suwat.sa@psu.ac.th 
   - Heterogenous expression of bacteriocins for controlling pathogens 
                 - Genetic studies in Listeria monocytogenes 
  - Biofilm formation in Listeria monocytogenes and Salmonella spp.  
   - Metagenomic analysis in food-related environments 
 7.15  Dr. Rajnibhas Sukeaw Samakradhamrongthai  E-mail  :  rajnibhassukeaw.s@psu.ac.th ;  

rsk.smdrt@gmail.com 
   - Food science and technology; Food product development technology and            

Experimental design; Sensory evaluation principle, Gas Chromatography technology, Aroma  
and flavor technology; Drying and extraction technology; Encapsulation and controlled release 
technology 

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ศาสตราจารย ์ดร.สุทธวฒัน์ เบญจกุล  ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
โทร. 0-7428-6334 โทรสาร 0-7455-8866 E-mail: soottawat.b@psu.ac.th  
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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4) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ 
หลกัสูตรภาคปกต ิ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     4 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัครและเข้าศึกษา 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแบบ 1.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งหรือวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 ส าหรับผูท่ี้มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 
3.50 จะตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติมดงัน้ี 
 - มีผลงานตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพหรือ Peer Review อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ 
 - มีประสบการณ์การวิจยัหรือท างานในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 2 ปี 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแบบ 1.2  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนดีมาก  
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแบบ 2.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในหลกัสูตรวิทยาศาสตรม
หาบณัฑิต หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งหรือวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแบบ 2.2  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนดีมาก 
 2.5 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ให้ยื่นผลการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนั
ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนัสอบ ตามประกาศคณะอุตสาหกรรม
เกษตรเร่ืองเกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก 

2.6 คุณสมบติัท่ีนอกเหนือจากขอ้ 2.1-2.5 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร     
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 เลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการใชใ้นการสอบจากหวัขอ้ยอ่ยต่อไปน้ี 
 ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและอาหารสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคเบาหวาน หลอดเลือดและความดนั ไต 
สุขภาพของระบบทางเดินอาหาร และอ่ืนๆ เช่น 
  (1) อาหารสุขภาพผูสู้งอาย ุ
  (2) การเพิ่มมูลค่าวตัถุดิบธรรมชาติภาคใต ้
  (3) นวตักรรมอาหารเสริมและอาหารสุขภาพ 
 3.2 เตรียมโครงการวิจัยท่ีคดัเลือกไดใ้นขอ้ 3.1 โดยเตรียมแบบโครงการวิจยัอย่างย่อ จ านวน 4-5 
หนา้ ประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงคก์ารทดลอง วิธีด าเนินการวิจยั และเอกสารอา้งอิง 
 3.3  ส่งหวัขอ้ท่ีคดัเลือกไดใ้น ขอ้ 3.2 ใหแ้ก่กรรมการสอบสัมภาษณ์ 
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 3.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50%  ท่ีสอบมาไม่เกิน 2 ปี (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าในการเตรียมตัวสอบ 
 พิจารณาจากใบสมคัรและการสัมภาษณ์กรอบแนวคิดและพื้นความรู้ตามหัวขอ้ท่ีไดค้ดัเลือก และ
เป็นการพิจารณาเพื่อคดัเลือกผูท่ี้จะไดรั้บทุนต่าง ๆ ไปพร้อมกนั โดยจะทราบผลการรับเขา้และผูไ้ดรั้บทุน
ในวนัเดียวกนั 
6. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 6.1 Wildman, R.E. 2001. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. CRC Press, 
Washington, D.C. 542 p. 
 6.2 Paliyath, G., Bakovic, M. and Shetty, K. 2011.  Functional Foods, Nutraceuticals and 
Degenerative Disease Prevention. Wiley-Blackwell, Oxford. 403 p. 
 6.3  Bronk, R.  1999. Human Metablism. Addison Wesley Longman Press, Essex. 392 p. 
 6.4 Insel, P., Ross, D., McMahon, K. and Bernstein, M. 2011. Nutrition. Jones and Bartlett 
Publishers, London. 902 p. 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สันทดั  วิเชียรโชติ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-9494 โทรสาร 
0-7455-8866 E-mail : santad.w@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
5) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์    หลกัสูตรภาคปกติ                   
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัครและเข้าศึกษา 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแบบ 1.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวสัดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยพีอลิเมอร์ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากท่ีระบุใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ  และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.50 หรือเทียบเท่า ในกรณีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 
3.50 จะตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัน้ี  
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 - ผลงานตีพิมพ์ทางด้านวสัดุหรือบรรจุภัณฑ์ในวารสารท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพหรือ Peer 
Review อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ  
 - มีประสบการณ์การวิจยัหรือท างานในสาขาวสัดุหรือบรรจุภณัฑ์ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
นอ้ย 2 ปี 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแบบ 1.2   เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีว ัสดุและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวสัดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยพีอลิเมอร์ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากท่ีระบุใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ  และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือเทียบเท่า 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแบบ 2.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีสัดุภณัฑ ์เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ ์เทคโนโลยกีารบรรจุ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวสัดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิ
เมอร์ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากท่ีระบุใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแบบ 2.2   เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีว ัสดุและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวสัดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยพีอลิเมอร์ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากท่ีระบุใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ  และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือเทียบเท่า   
  ทั้งน้ีการรับเขา้ของทั้งสองแผนจะพิจารณาคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาร่วมกบัดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.5 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ให้ยื่นผลการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนั
ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนัสอบ ตามประกาศคณะอุตสาหกรรม
เกษตรเร่ืองเกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก 
3) หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  (ยื่นท่ีงานการจดัการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th ) 
 3.1 แนวคิดหัวข้องานวิจัยท่ีสนใจจะศึกษา  ประกอบด้วย หัวข้องานวิจัย หลักการและเหตุผล 
แนวทางในการท าวิจยั/วิธีการท าวิจยั ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 ส่ง
ในวนัสมคัรหรือวนัสอบสัมภาษณ์ 
 3.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50%  ท่ีสอบมาไม่เกิน 2 ปี (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
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5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
- ปุ่ น คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ. 2541. บรรจุภณัฑอ์าหาร บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 
- Journal of Packaging Technology and Science 
- Brody, A. 2001. Active Packaging for Food Applications. Pennsylvania: Technomic Publishing 

Fellows, P. 1990. Food Processing and Technology: Principle and Practice. Chichester, England:Ellis 
Harwood Ltd. 

- Joseph, F. Hanlon. 1992. Handbook of Package Engineering. Pennsylvania: Technomic 
Publishing. 

- Paine, F.A. and Paine, H.Y. 1992. A Handbook of Food Packaging, Second Edition. 
Glasgow:Blackie Academic & Professional. 

- Robertson, Gordon. L. 1992. Food Packaging: Principle and Practice. 
- Soroko, W. 1996. Fundamentals of Packaging Technology. U.K., The Institute of Packaging. 

6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ ์มุ่งเนน้ผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ี มีความรู้  
ความสามารถในการวิจัย  เพื่อน าองค์ความรู้มาปรับปรุงและพฒันาสมบติัของวสัดุชีวภาพและวสัดุ
สังเคราะห์ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างของวสัดุบรรจุภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์  เพื่อตอบสนองต่อการ
พฒันานวตักรรมบรรจุภณัฑส์มยัใหม่และการสร้างคุณค่า  โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความคุม้ค่าและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพื่อพฒันาและปรับปรุงวสัดุบรรจุภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑใ์ห้มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น พร้อม
ทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 

หลกัสูตรปริญญาเอก แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
  -  แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และ
ก าหนดให้ลงทะเบียนรายวิชา 855-693 สัมมนา 1, 855-694 สัมมนา 2, 855-695 สัมมนา 3  และเขา้ร่วม
กิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติม  โดยไม่นบัหน่วยกิต   

-  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีมีทั้งการเรียนรายวิชาต่างๆและท าวิทยานิพนธ์ 
7. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 7.1 ทิศทางงานวิจยั 

- การพฒันาบรรจุภณัฑ์ท่ีย่อยสลายไดจ้ากวสัดุและเศษเหลือจากธรรมชาติ เช่น โปรตีนฟิล์มจาก
ปลาคุณภาพต ่า แป้ง เยือ่กระดาษและกากขา้วโพด ใยปาลม์น ้ามนั ตาลโตนด และยางพารา 
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- การออกแบบและพฒันากระบวนการบรรจุ การทดสอบคุณภาพการบรรจุและบรรจุภณัฑ์ เช่น     
ความแขง็แรงของรอยปิดผนึก 

- การพฒันาวสัดุกนักระแทกจากวสัดุและเศษเหลือจากธรรมชาติ เช่น ยางฟองน ้ า ใยปาลม์น ้ ามนั             
และซงัขา้วโพด 

- การออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก แท่นรองสินคา้ 
- การจ าลองแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางการตลาดและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค 
- การประเมินอายกุารเก็บของอาหาร 
- การศึกษาและพฒันาบรรจุภณัฑอ์าหารส าหรับไมโครเวฟและการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนสูง 
- การพฒันาสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูกจากวสัดุชีวภาพ 
- การผลิตและพฒันาสมบติัของกระดาษจากวสัดุเศษเหลือทางการเกษตร 
- ไมเกรชนัของสารเคมีในวสัดุบรรจุ และการทดสอบวสัดุสัมผสัอาหาร 
- การห่อหุม้สารส าคญัในระดบัไมโครและนาโน 

 7.2 งานวิจยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
  1) รศ.ดร.วรัญญู ศรีเดช E-mail : waranyou.s@psu.ac.th 

- Property Improvement of paper with chitosan 
- Production and utilization of cellulose and cellulose derivatives 
- Production of molded pulp packaging 
- Composite material of natural fiber and rubber 
- Vegetable oil based printing Ink 
- Active packaging for ripening delay of fresh fruit 
- Biodegradable packaging from starch and fiber 

 2) รศ.ดร.เถวียน วิทยา E-mail : thawean.b@psu.ac.th 
- Production of rice starch nanocrystals and potential application in food packaging 
- Characterization, properties development and potential application of Biodegradable packaging 

From polysaccharide (starch , chitosaa and gum ) 
-  Production, properties and potential application of antimicrobial edible films incorporated with 

natural antimicrobial 
- Recovery of lignin and developing lignin-based resin paper coatings application as   hydrophobic 

barrier 
- Application of rice bran in Packaging industry 

 3) ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน E-mail : thummanoon.p@psu.ac.th 
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- Polymer physical chemistry; 
- Polymer packaging materials; 
- Barrier properties of polymers; 
- Bio-related polymer materials; 
- Biodegradable/edible films (emphasis on protein-based films); 
- Bio-based polymer blend and (nano) composite; 
- Utilization of agro-based biopolymers 

 4) ดร.ศุภชัย ภิสัชเพญ็ E-mail : supachai.p@psu.ac.th 
- Food packaging. 
- Transportation packaging 
- Active and intelligent packaging 
- Shelf life prediction 
- Migration in packaging 

 5) ผศ.ดร.พรอุษา จิตพุทธิ E-mail : ponusa.j@psu.ac.th 
            - Polymer nanocomposites 
            - Nano-fillers 
            - Bioplastics 
   - Antimicrobial activity and Thermo-mechanical properties of polymers and nanocomposites 
 6) ดร.ลดาวัลย์  สงทิพย์ E-mail : Ladawan.so@psu.ac.th 

- Biobased materials processing and polymer technology 
- Encapsulation of liquid and solid components in polymeric nanoparticles for active                             

  Packaging 
- Printing Technology 

 7) อ.สุรสิทธิ์  ประสารปราน E-mail : surasit.p@psu.ac.th 
- Pulp and Paper Technology 
- Material Product Technology 
- Measurement and uncertainty of measurement 

 8) ดร.สมพร  นิลมณี E-mail : somporn.ni@psu.ac.th 
- Packaging Design and Development  
- Graphic  Design For  Packaging 
- Packaging Accessibility 
9) ดร.พรสถิตย์ สุขชู E-mail: pornsatit.s@psu.ac.th 
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       - Nanotechnology applications for active and intelligent packaging 
- Thin film materials for light emitter, detector and sensor applications 
- Group IV and III-V photonics for terahertz device applications 
- Single- and polycrystalline film characterization by high resolution x-ray diffraction 

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
           ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรอุษา จิตพุทธิ ภาควิชาเทคโนโลยีวสัดุภณัฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โทร. 0-7428-6364 โทรสาร 0-7455-8866 E-mail : ponusa.j@psu.ac.th  
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

 
6) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก1 และ ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมี  หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยืน่ท่ีงานการจดัการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ  
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th) 
 3.1 โครงการวิจยัแบบย่อท่ีคาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย 
หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์วิธีการวิจยัพอสังเขป และเอกสารอา้งอิง 
 3.2 ผลงานวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ (ถา้มี) 
 3.3 หลกัฐานแสดงความรู้ภาษาองักฤษ เช่น PSU-TEP TOEFL (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 หนงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีเคยท ามาแลว้และงานวิจยัท่ีคาดวา่จะท า และหนงัสือท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี และคณิตศาสตร์ 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เทคโนโลยชีีวภาพเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากส่ิงมีชีวิต เช่น จุลินทรีย ์พืช หรือสัตว ์
การศึกษาทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการท่ีประกอบไปดว้ยความรู้ในสาขาวิชา
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ต่างๆ ท่ีหลากหลาย เช่น จุลชีววิทยา  ชีวเคมี เคมี พันธุศาสตร์ วิศวกรรมแปรรูป และเศรษฐศาสตร์ เป็น
ตน้ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเนน้ท่ีความทนัสมยัของหลกัสูตร
และเน้ือหาวิชาท่ีมีความ เป็นสากลเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และความช านาญทั้งในส่วนของพื้นฐานท่ีส าคญั
ทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพประกอบกบัความรู้เฉพาะดา้นในแต่ละแขนง  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีพร้อมด้วย
ความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมท่ีจะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีชีวภาพดา้นต่างๆ ในระดบับูรณา
การไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 นักศึกษาสามารถเลือกท าวิทยานิพนธ์ตามความสนใจทางด้านเทคโนโลยีการหมกั เทคโนโลยี
เอนไซม ์เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ เทคโนโลยพีนัธุวิศวกรรม 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและสัตว์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลส าหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ยคณาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ซ่ึงเป็นอาจารยภ์ายในและภายนอก
ภาควิชาฯ 
7. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 7.1 ทิศทางงานวิจยัหลกัเนน้ 5 ดา้น 
  7.1.1 เทคโนโลยชีีวภาพอาหารและเทคโนโลยเีอนไซม ์
  7.1.2 เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ 
  7.1.3 เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล 
  7.1.4 เทคโนโลยกีระบวนการชีวภาพ 
  7.1.5 เทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุล 
 7.2 งานวิจยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
 
ล าดับ ช่ือ – สกุล สาขาท่ีวิจัย 

1 รศ.ดร.ทิพรัตน์ หงภทัรคีรี  
E-mail: tipparat.h@psu.ac.th 

- โปรไบโอติกและพรีไบโอติกจากพืชสมุนไพรและ
แบคทีเรีย 
- การพฒันาผลิตภณัฑ์โปรไบโอติก พรีไบโอติก และ
ซินไบโอติก 
- การศึกษาประชากรจุลินทรียใ์นระบบทางเดินอาหาร 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใชย้สีตท่ี์ถูกตรึง 
- การผลิตสารพรีไบโอติกจากจุลินทรีย ์
- สารยบัย ั้งเช้ือราจากแบคทีเรียแลกติก 
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- การใช้กล้าเ ช้ือแลกติกในการควบคุมเช้ือก่อโรค
ทางเดินอาหาร 

2 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์  
E-mail: benjamas.che@psu.ac.th 

- การผลิตบิวทานอลชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือทาง
การเกษตร 
- การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแปรงสาคูและการ
ประยกุตใ์ช ้
- การผลิตคีเฟอรันโดยเช้ือผสม 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช'เอนไซมไ์ลเปสตรึงรูป 
- การเล้ียงจุลินทรียเ์พื่อผลิตเป็นน ้ามนัจากวสัดุเศษเหลือ 
- การคดัแยกและการผลิตน ้ามนัจากสาหร่าย 
- การเพิ่มผลิตในการหมักโดยใช่ระบบควบคุมทาง
ชีวภาพ 

3 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์  
E-mail: suppasil.m@psu.ac.th 

- การติดตามการเปล่ียนแปลงของเช้ือจุลินทรีย์ใน
ระหวา่ง 
- การหมกัโดยใชเ้ทคนิคชีวโมเลกุล 
- คุณสมบติัของสารยบัย ั้งจุลินทรียจ์ากแบคทีเรียแลกติก
และการประยกุตใ์ช ้
- การก าจดัและบ าบดัสารประกอบไฮโดรคาร์บอนดว้ย
ชีว 
- วิธีและการติดตามการเปล่ียนแปลงของเช้ือจุลินทรีย์
โดยใชเ้ทคนิคชีวโมเลกุล 
- โปรไบโอติกและการประยกุตใ์ชใ้นสัตว ์
- การผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติก
และการประยกุตใ์ช ้
- สารลดแรงตึงผิวชีวภาพและไบโออิมลัซิไฟเออร0จาก
จุลินทรียแ์ละการประยกุตใ์ช ้

4 รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง  
E-mail: piyarat.b@psu.ac.th 

- การผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรม
และจากกระบวนการไบโอดีเซล 
- การลดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดจ์ากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
-  การผลิตพอลิ เมอร์ ชีวภาพจากน ้ า เ สี ยโรงง าน
อุตสาหกรรม 
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- การผลิตแอลกอฮอล์จากวสัดุเศษเหลือโรงงานน ้ ามนั
ปาลม์ 
- การผลิตไฟฟ้าจากน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
โดยใชเ้ซลลเ์ช้ือเพลิงจุลชีพ (Microbial fuel cell) 

5 ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร  
E-mail: apichat.u@psu.ac.th 

- การคดัเลือกการโคลนยนี การท าบริสุทธ์ิและการศึกษา
คุณสมบติัของเอนไซม์ไลเปสทนร้อนจากแบคทีเรียท่ี
คดัแยกจากโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ 
- การคดัแยก การศึกษาคุณสมบติัและการประยุกต์ใช้
โปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติก 
- การคดัเลือกเอนไซม์ย่อยไขมนัทนอุณหภูมิสูงจากเม
ตาจีโนมิกไลบราลีย์ท่ีสร้างขึ้ นจากตะกอนดินในบ่อ
น ้าพุร้อน 
- การแสดงออกในระดบัสูงและการคืนรูปของโปรตีน
จากอินคลูชั่นบอด้ี ท่ีผ ลิตในเซลล์ของแบคที เ รีย 
Escherichia coli 
- การท าบริสุทธ์ิและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไบเปสท่ี
โคลนจากแบคทีเรียในการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ ามัน
ปาลม์ 
- การแสดงออกในระดบัสูงของเอนไซมไ์ลเปสในยีสต0
และการปรับปรุงคุณสมบัติของเอนไซม์โดยเทคนิค 
directed evolution เพื่อใช้เซลล์ยีสต0ในการผลิตไบโอ
ดีเซลจากน ้ามนัปาลม์ 

6 ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ  
E-mail: wiriya.d@psu.ac.th 

-  ต้นแบบถัง ผ ลิ ตไบโอ ดี เซลโดย ใช้  air/alcohol 
gas/liquid compound drops แทนใบพดักวน 
-  การ ศึกษาความ เ ป็นไปได้ในการใช้  gas/liquid 
compound drops ช่วยในการ ผลิตไบโอดีเซลท่ีมียีสต์  
ผลิตเอนไซมไ์ลเปสเป็นตวัเร่ง 
- ต้นแบบถังผลิตปุ๋ ยหมักจากวสัดุเศษเหลือชนิดเติม
อากาศดว้ยพดัลมร่วมกบัท่อระบายอากาศ 
- ตน้แบบเคร่ืองกลบักองปุ๋ ยหมกัระดับครอบครัวและ
ระดบัชุมชน (เนน้ดา้นวิศวกรรม) 
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- การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแยกกรดไขมนัอิสระ
จากน ้ามนัปาลม์ดิบโดยใช ้gas bubbles 
- การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแยกน ้ ามนัจากน ้ าทิ้ง
โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์โดยใช ้gas bubbles 

7 ดร.อจัฉรา ธรรมรัตน์  
Email :uschara.t@psu.ac.th 

- Molecular Biotechnology  
- Environmental Biotechnology  
- Enzyme Technology 

8 ดร.วาสนา สุโยธา  
Email : wasana.suy@psu.ac.th 

- Molecular Biotechnology and Enzyme Technology 

 
 
 
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-6372 โทรสาร 0-7455-8866 E-mail: piyarat.b@psu.ac.th  
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา  

 
7) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาต)ิ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก1 และ ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมี หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับผู ้สมัครเข้าศึกษา จะต้องมีผลการทดสอบ
ภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 - TOEFL Score ไม่ต ่ากวา่ 500 (paper based) หรือ 173 (computer based) หรือ 
 - IELTS ไม่ต ่ากวา่ 5.0 หรือ 
 - PSU TEP ทุกทกัษะไม่ต ่ากวา่ 60 เปอร์เซ็นต ์
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยืน่ท่ีงานการจดัการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ  
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th) 
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 3.1 โครงการวิจยัแบบย่อท่ีคาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย 
หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์วิธีการวิจยัพอสังเขป และเอกสารอา้งอิง 
 3.2 ผลงานวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ (ถา้มี) 
 3.3 หลกัฐานแสดงความรู้ภาษาองักฤษ เช่น PSU-TEP TOEFL 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 หนงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีเคยท ามาแลว้และงานวิจยัท่ีคาดวา่จะท า และหนงัสือท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี และคณิตศาสตร์ 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เทคโนโลยชีีวภาพเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากส่ิงมีชีวิต เช่น จุลินทรีย ์พืช หรือสัตว ์
การศึกษาทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการท่ีประกอบไปดว้ยความรู้ในสาขาวิชา
ต่างๆ ท่ีหลากหลาย เช่น จุลชีววิทยา  ชีวเคมี เคมี พนัธุศาสตร์ วิศวกรรมแปรรูป และเศรษฐศาสตร์ เป็น
ตน้ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเนน้ท่ีความทนัสมยัของหลกัสูตร
และเน้ือหาวิชาท่ีมีความ เป็นสากลเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และความช านาญทั้งในส่วนของพื้นฐานท่ีส าคญั
ทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพประกอบกบัความรู้เฉพาะดา้นในแต่ละแขนง  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีพร้อมด้วย
ความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมท่ีจะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีชีวภาพดา้นต่างๆ ในระดบับูรณา
การไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 นักศึกษาสามารถเลือกท าวิทยานิพนธ์ตามความสนใจทางด้านเทคโนโลยีการหมกั เทคโนโลยี
เอนไซม ์เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ เทคโนโลยพีนัธุวิศวกรรม 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและสัตว์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลส าหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ยคณาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ซ่ึงเป็นอาจารยภ์ายในและภายนอก
ภาควิชาฯ 
7. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 7.1 ทิศทางงานวิจยัหลกัเนน้ 5 ดา้น 
  7.1.1 เทคโนโลยชีีวภาพอาหารและเทคโนโลยเีอนไซม ์
  7.1.2 เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ 
  7.1.3 เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล 
  7.1.4 เทคโนโลยกีระบวนการชีวภาพ 
  7.1.5 เทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุล 
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 7.2 งานวิจยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ล าดับ ช่ือ – สกุล สาขาท่ีวิจัย 

1 รศ.ดร.ทิพรัตน์ หงภทัรคีรี  
E-mail: tipparat.h@psu.ac.th 

- โปรไบโอติกและพรีไบโอติกจากพืชสมุนไพรและ
แบคทีเรีย 
- การพฒันาผลิตภณัฑ์โปรไบโอติก พรีไบโอติก และ
ซินไบโอติก 
- การศึกษาประชากรจุลินทรียใ์นระบบทางเดินอาหาร 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใชย้สีตท่ี์ถูกตรึง 
- การผลิตสารพรีไบโอติกจากจุลินทรีย ์
- สารยบัย ั้งเช้ือราจากแบคทีเรียแลกติก 
- การใช้กล้าเ ช้ือแลกติกในการควบคุมเช้ือก่อโรค
ทางเดินอาหาร 

2 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์  
E-mail: benjamas.che@psu.ac.th 

- การผลิตบิวทานอลชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือทาง
การเกษตร 
- การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแปรงสาคูและการ
ประยกุตใ์ช ้
- การผลิตคีเฟอรันโดยเช้ือผสม 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช'เอนไซมไ์ลเปสตรึงรูป 
- การเล้ียงจุลินทรียเ์พื่อผลิตเป็นน ้ามนัจากวสัดุเศษเหลือ 
- การคดัแยกและการผลิตน ้ามนัจากสาหร่าย 
- การเพิ่มผลิตในการหมักโดยใช่ระบบควบคุมทาง
ชีวภาพ 

3 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์  
E-mail: suppasil.m@psu.ac.th 

- การติดตามการเปล่ียนแปลงของเช้ือจุลินทรีย์ใน
ระหวา่ง 
- การหมกัโดยใชเ้ทคนิคชีวโมเลกุล 
- คุณสมบติัของสารยบัย ั้งจุลินทรียจ์ากแบคทีเรียแลกติก
และการประยกุตใ์ช ้
- การก าจดัและบ าบดัสารประกอบไฮโดรคาร์บอนดว้ย
ชีว 
- วิธีและการติดตามการเปล่ียนแปลงของเช้ือจุลินทรีย์
โดยใชเ้ทคนิคชีวโมเลกุล 
- โปรไบโอติกและการประยกุตใ์ชใ้นสัตว ์
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- การผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติก
และการประยกุตใ์ช ้
- สารลดแรงตึงผิวชีวภาพและไบโออิมลัซิไฟเออร0จาก
จุลินทรียแ์ละการประยกุตใ์ช ้

4 รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง  
E-mail: piyarat.b@psu.ac.th 

- การผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรม
และจากกระบวนการไบโอดีเซล 
- การลดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดจ์ากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
-  การผลิตพอลิ เมอร์ ชีวภาพจากน ้ า เ สี ยโรงง าน
อุตสาหกรรม 
- การผลิตแอลกอฮอล์จากวสัดุเศษเหลือโรงงานน ้ ามนั
ปาลม์ 
- การผลิตไฟฟ้าจากน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
โดยใชเ้ซลลเ์ช้ือเพลิงจุลชีพ (Microbial fuel cell) 

5 ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร  
E-mail: apichat.u@psu.ac.th 

- การคดัเลือกการโคลนยนี การท าบริสุทธ์ิและการศึกษา
คุณสมบติัของเอนไซม์ไลเปสทนร้อนจากแบคทีเรียท่ี
คดัแยกจากโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ 
- การคดัแยก การศึกษาคุณสมบติัและการประยุกต์ใช้
โปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติก 
- การคดัเลือกเอนไซม์ย่อยไขมนัทนอุณหภูมิสูงจากเม
ตาจีโนมิกไลบราลีย์ท่ีสร้างขึ้ นจากตะกอนดินในบ่อ
น ้าพุร้อน 
- การแสดงออกในระดบัสูงและการคืนรูปของโปรตีน
จากอินคลูชั่นบอด้ี ท่ีผ ลิตในเซลล์ของแบคที เ รีย 
Escherichia coli 
- การท าบริสุทธ์ิและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไบเปสท่ี
โคลนจากแบคทีเรียในการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ ามัน
ปาลม์ 
- การแสดงออกในระดบัสูงของเอนไซมไ์ลเปสในยีสต0
และการปรับปรุงคุณสมบัติของเอนไซม์โดยเทคนิค 
directed evolution เพื่อใช้เซลล์ยีสต0ในการผลิตไบโอ
ดีเซลจากน ้ามนัปาลม์ 
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6 ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ  
E-mail: wiriya.d@psu.ac.th 

-  ต้นแบบถัง ผ ลิ ตไบโอ ดี เซลโดย ใช้  air/alcohol 
gas/liquid compound drops แทนใบพดักวน 
-  การ ศึกษาความ เ ป็นไปได้ในการใช้  gas/liquid 
compound drops ช่วยในการ ผลิตไบโอดีเซลท่ีมียีสต์  
ผลิตเอนไซมไ์ลเปสเป็นตวัเร่ง 
- ต้นแบบถังผลิตปุ๋ ยหมักจากวสัดุเศษเหลือชนิดเติม
อากาศดว้ยพดัลมร่วมกบัท่อระบายอากาศ 
- ตน้แบบเคร่ืองกลบักองปุ๋ ยหมกัระดับครอบครัวและ
ระดบัชุมชน (เนน้ดา้นวิศวกรรม) 
- การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแยกกรดไขมนัอิสระ
จากน ้ามนัปาลม์ดิบโดยใช ้gas bubbles 
- การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแยกน ้ ามนัจากน ้ าทิ้ง
โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์โดยใช ้gas bubbles 

7 ดร.อจัฉรา ธรรมรัตน์  
Email :uschara.t@psu.ac.th 

- Molecular Biotechnology  
- Environmental Biotechnology  
- Enzyme Technology 

8 ดร.วาสนา สุโยธา  
Email : wasana.suy@psu.ac.th 

- Molecular Biotechnology and Enzyme Technology 

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-6372 โทรสาร 0-7455-8866 E-mail: piyarat.b@psu.ac.th   
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 56,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

8) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์    หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        10  คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากท่ีระบุ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ 
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  2.1.2 เป็นผูท่ี้มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การวิจยั
หรือท างานท่ีเก่ียวขอ้งในด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์อย่างน้อย 1 ปี ในกรณีท่ีมีคะแนน
เฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.00 จะตอ้งมีผลงานตีพิมพท์างดา้นวสัดุหรือบรรจุภณัฑใ์นวารสารท่ีมีการตรวจสอบ
คุณภาพหรือ peer review อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากท่ีระบุ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  (ยื่นท่ีงานการจดัการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th)  
 แนวคิดหวัขอ้งานวิจยัท่ีสนใจจะศึกษา  ประกอบดว้ย หวัขอ้งานวิจยั หลกัการและเหตุผล แนวทาง
ในการท าวิจยั/วิธีการท าวิจยั ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งในวนั
สมคัรหรือวนัสอบสัมภาษณ์ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
 
 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 5.1 ปุ่ น คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ.  2541.  บรรจุภณัฑอ์าหาร บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 
 5.2 Journal of Packaging Technology and Science 
 5.3 Brody, A.  2001.  Active Packaging for Food Applications. Pennsylvania:  Technomic 
Publishing  
 5.4 Fellows, P. 1990. Food Processing and Technology: Principle and Practice. Chichester, 
England: Ellis Harwood Ltd. 
 5.5 Joseph, F. Hanlon. 1992. Handbook of Package Engineering. Pennsylvania: Technomic 
Publishing.  
 5.6 Paine, F.A. and Paine, H.Y. 1992. A Handbook of Food Packaging, Second Edition. Glasgow: 
Blackie Academic & Professional. 
 5.7 Robertson, Gordon. L. 1992. Food Packaging: Principle and Practice. 
 5.8 Soroko, W. 1996.  Fundamentals of Packaging Technology.  U.K., The Institute of Packaging. 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
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 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นผลิตมหาบณัฑิตท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจยัและออกแบบโครงสร้างของวสัดุบรรจุภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 
ตลอดจนการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางวิศวกรรมในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การบรรจุเพื่อพฒันา
และปรับปรุงวสัดุบรรจุภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑใ์หมี้ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม
เป็นส าคญั พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 การศึกษาเป็นแบบแผน ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
 - แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการท าวิจยัในรูปวิทยานิพนธ์อย่าง เดียว  แต่อาจเรียนรายวิชา
หรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มเติม  เช่น  สัมมนาไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต 
 - แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีมีทั้งการเรียนรายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ 
7. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 7.1 ทิศทางงานวิจยั 
 - การพฒันาบรรจุภณัฑ์ท่ีย่อยสลายไดจ้ากวสัดุและเศษเหลือจากธรรมชาติ เช่น โปรตีนฟิล์มจาก
ปลาคุณภาพต ่า แป้ง เยือ่กระดาษและกากขา้วโพด ใยปาลม์น ้ามนั ตาลโตนด และยางพารา 
 - การออกแบบและพฒันากระบวนการบรรจุ การทดสอบคุณภาพการบรรจุและบรรจุภณัฑ์ เช่น 
ความแขง็แรงของรอยปิดผนึก 
 - การพฒันาวสัดุกนักระแทกจากวสัดุและเศษเหลือจากธรรมชาติ เช่น ยางฟองน ้ า ใยปาลม์น ้ ามนั
และซงัขา้วโพด 
 - การออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก แท่นรองสินคา้  
 - การจ าลองแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางการตลาดและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค 
 - การประเมินอายกุารเก็บของอาหาร 
 - การศึกษาและพฒันาบรรจุภณัฑอ์าหารส าหรับไมโครเวฟและการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนสูง 
 - การพฒันาสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูกจากวสัดุชีวภาพ 
 - การผลิตและพฒันาสมบติัของกระดาษจากวสัดุเศษเหลือทางการเกษตร 
 7.2 งานวิจยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
  1) รศ.ดร.วรัญญู ศรีเดช E-mail : waranyou.s@psu.ac.th 

- Property Improvement of paper with chitosan 
- Production and utilization of cellulose and cellulose derivatives 
- Production of molded pulp packaging 
- Composite material of natural fiber and rubber 
- Vegetable oil based printing Ink 
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- Active packaging for ripening delay of fresh fruit 
- Biodegradable packaging from starch and fiber 

 2) รศ.ดร.เถวียน วิทยา E-mail : thawean.b@psu.ac.th 
- Production of rice starch nanocrystals and potential application in food packaging 
- Characterization, properties development and potential application of Biodegradable packaging 

From polysaccharide (starch , chitosaa and gum ) 
-  Production, properties and potential application of antimicrobial edible films incorporated with 

natural antimicrobial 
- Recovery of lignin and developing lignin-based resin paper coatings application as   hydrophobic 

barrier 
- Application of rice bran in Packaging industry 

 3) ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน E-mail : thummanoon.p@psu.ac.th 
- Polymer physical chemistry; 
- Polymer packaging materials; 
- Barrier properties of polymers; 
- Bio-related polymer materials; 
- Biodegradable/edible films (emphasis on protein-based films); 
- Bio-based polymer blend and (nano) composite; 
- Utilization of agro-based biopolymers 

 4) ดร.ศุภชัย ภิสัชเพญ็ E-mail : supachai.p@psu.ac.th 
- Food packaging. 
- Transportation packaging 
- Active and intelligent packaging 
- Shelf life prediction 
- Migration in packaging 

 5) ผศ.ดร.พรอุษา จิตพุทธิ E-mail : ponusa.j@psu.ac.th 
            - Polymer nanocomposites 
            - Nano-fillers 
            - Bioplastics 
   - Antimicrobial activity and Thermo-mechanical properties of polymers and nanocomposites 
 6) ดร.ลดาวัลย์  สงทิพย์ E-mail : Ladawan.so@psu.ac.th 

- Biobased materials processing and polymer technology 
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- Encapsulation of liquid and solid components in polymeric nanoparticles for active                             
  Packaging 

- Printing Technology 
 7) อ.สุรสิทธิ์  ประสารปราน E-mail : surasit.p@psu.ac.th 

- Pulp and Paper Technology 
- Material Product Technology 
- Measurement and uncertainty of measurement 

 8) อ.สมพร  นิลมณี E-mail : somporn.ni@psu.ac.th 
- Packaging Design and Development  
- Graphic  Design For  Packaging 
- Packaging Accessibility 
9) ดร.พรสถิตย์ สุขชู E-mail: pornsatit.s@psu.ac.th 

       - Nanotechnology applications for active and intelligent packaging 
- Thin film materials for light emitter, detector and sensor applications 
- Group IV and III-V photonics for terahertz device applications 
- Single- and polycrystalline film characterization by high resolution x-ray diffraction 

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรอุษา จิตพุทธิ ภาควิชาเทคโนโลยีวสัดุภณัฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

โทร. 0-7428-6364 โทรสาร 0-7455-8866 E-mail : ponusa.j@psu.ac.th 
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
  

9) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1     
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและ
หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาตรีดา้นวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือเทียบเท่า  ในกรณีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.00 จะต้องมีคุณสมบติั
เพิ่มเติม ดงัน้ี 
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  - มีผลงานตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพหรือ Peer Review อย่างน้อย 1 เร่ือง 
หรือ 
  - มีประสบการณ์การวิจัยหรือท างานต่อเน่ืองในสาขาวิทยาศาสตร์และหรือเทคโนโลยี
อาหารอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2     
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นวิทยาศาสตร์     
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นวิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือมีประสบการณ์
การท างานในสาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยอีาหารไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
 2.3 หากคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยืน่ท่ีงานการจดัการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th) 
 3.1 ผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่  หรือผลงานท่ีอยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์ โดยแนบ
จดหมายตอบรับการลงตีพิมพ ์จ านวน 1 ชุด 
 3.2 โครงการวิจยัแบบย่อท่ีคาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์  จ านวน 1 ชุด โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย 
หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์รวมทั้งวิธีการวิจยัพอสังเขป 
 3.3 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
 3.4 หนงัสืออนุญาตใหล้าศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5.  ข้อแนะน าส าหรับการสอบสัมภาษณ์ 
         ผูส้มัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตลอดจนสามารถ
น าเสนอแนวคิดในการท าวิจยัรวมทั้งสามารถตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบังานวิจยัท่ีสนใจไดอ้ยา่งชดัเจน 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
         หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มุ่งเน้นระเบียบ
วิธีการวิจัยทั้ งด้านทฤษฎีและปฏิบัติซ่ึงเป็นการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร  เพื่อน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆ  ทั้ งในระดับท้องถ่ินและ
ระดบัประเทศ โดยเน้นการวิจยัและพฒันาในดา้นเทคโนโลยีของผลิตภณัฑ์สัตว์น ้ า ผลิตภณัฑ์ผกัและ
ผลไม ้ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ การบ าบดัและใชป้ระโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ การ
พฒันาผลิตภณัฑ์ และความปลอดภยัในอาหารนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี ท่ีมีประวติัการเรียนดี
และมีศกัยภาพสูงท่ีได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน  ค่าด าเนินการวิจยั ค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือน ค่าใชจ่้ายเขา้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในระดบัประเทศ และต่างประเทศ 
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7. ทิศทางหรือTheme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 7.1 Professor  Dr. Soottawat Benjakul    E-mail: soottawat.b@psu.ac.th 
  - Improvement of functional properties of gelatin and myofibrillar proteins 
  - Characterization and applications of fish enzymes 
  - Use of plant phenolics as the additives in fish and fish products 
 7.2 Associate Professor Dr. Wirote Youravong    E-mail:  wirote.y@psu.ac.th 
    - Clean process technology for fishery, meat and poultry, fruit and beverage   
 industries 
  - Hybrid of non- thermal process for functional food innovative product  
  - Membrane distillation for low molecular weight solute recovery 
  - Membrane fouling and cleaning of oily effluence  
 7.3 Assistant Professor Dr. Chakree Thongraung   E-mail: chakree.t@psu.ac.th 
  - Bioactive peptide derived from rice bran and tilapia by-products 
 7.4 Assistant Professor Dr. Kongkarn Kijroongrojana  E-mail:  kongkarn.k@psu.ac.th 
  - Development/Sensory evaluation of functional food and seafood products  
 7.5 Assistant Professor Dr. Manee  Vittayanont    E-mail:  manee.v@psu.ac.th 
  - Production and properties of collagen and gelatin from poultry processing waste 
  - Production and properties chondroitin sulfate and protein hydrolysates from  
    poultry processing waste 
  - Proteins from coconut virgin oil processing: separation, modification and   
   functionalities 
 7.6  Assistant Professor Dr.  Mutita  Meenune  E-mail:  mutita.m@psu.ac.th 
  - Minimal process and modified atmosphere packaging of fresh-cut fruits and  
            vegetables  
  - Effect of heating/extrusion process on starch-flavour interactions in food   
   products 
  - Flavour changes/flavour formation in food products 
  - Quality of rice grain and its cooking quality 
 7.7  Assistant Professor Dr. Piyarat  Sirivongpaisal   E-mail: piyarat.n@psu.ac.th 

- Production, modification and application of flour and starch for functional      
food products 
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        - Structure and functional properties of polysaccharide 
         - Food engineering (drying and baking technology) 
 7.8  Assistant Professor Dr. Punnanee Sumpavapol    E-mail: punnanee.s@psu.ac.th 
          - Identification and enumeration of food spoilage bacteria in seafood 

- Bacterial adhesion and biofilm forming on surfaces in seafood processing               
plants 

- Prevention of biofilm formation and removal of existing biofilm in seafood            
processing plants 

 7.9 Assistant  Professor Dr. Saowakon  Wattanachant E-mail: saowakon.w@psu.ac.th 
         - Factor affecting non-destructive determination of water holding capacity of   
 broiler breast meat 

- Nutritional and physicochemical characteristics of raw and cooked mutton            
from Southern Thai cross-bred goat 

  - Innovative research and development in survival food products 
        7.10 Assistant  Professor Dr. Dusida Tirawat   E-mail: dusida.t@psu.ac.th 
         - Innovative technology for shelf life extension of fruits and vegetables 
          - Effective methods to reduce spoilage/pathogenic food microorganisms and 
 biofilm on fresh product’s surface 

7.11 Assistant  Professor Dr. Kitiya Vongkamjan  E-mail: kitiya.v@psu.ac.th                    
 - Diversity and transmission of /Listeria monocytogenes/ in food processing              
plant environments and ready-to-eat foods 

  - Diversity of /Listeria/- and /Salmonella/- phages in food-associated        
   environments 
  - Development of phage-based biocontrol and hurdle technologies for  
 controlling /Listeria monocytogenes/ and /Salmonella/ 
 7.12 Assistant  Professor Dr. Sunisa Siripongvutikorn    E-mail: sunisa.s@psu.ac.th 
  - Marinaded seafood product 
  - Phytochemical and biological properties of plant material 
  - Antioxidant and antibacterial properties of herbs/spices and curry paste 
 and their application 
  - Biofortification of some essential mineral to improve bioactive compouds 
 and bilogical properties in plant material 
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7.13  Dr. Worapong Usawakesmanee   E-mail: worapong.u@psu.ac.th 
   - Research and development of food for shelf-life extension 
  - Utilization of food processing by-product to human food or animal feed 
 7.14 Dr. Suwat Saengderdsub E-mail: suwat.sa@psu.ac.th 
   - Heterogenous expression of bacteriocins for controlling pathogens 
                 - Genetic studies in Listeria monocytogenes 
  - Biofilm formation in Listeria monocytogenes and Salmonella spp.  
   - Metagenomic analysis in food-related environments 
 7.15  Dr. Rajnibhas Sukeaw Samakradhamrongthai  E-mail  :  rajnibhassukeaw.s@psu.ac.th ;  

rsk.smdrt@gmail.com 
   - Food science and technology; Food product development technology and            

Experimental design; Sensory evaluation principle, Gas Chromatography technology, Aroma  
and flavor technology; Drying and extraction technology; Encapsulation and controlled release 
technology 

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ศาสตราจารย ์ดร.สุทธวฒัน์ เบญจกุล  ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
โทร. 0-7428-6334 โทรสาร 0-7455-8866 E-mail: soottawat.b@psu.ac.th  
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

10) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ 
หลกัสูตรภาคปกต ิ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     8  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือ 
เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาตรีดา้นวิศวกรรมศาสตร์ โดยตอ้งมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  ในกรณีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่า กวา่ 3.00 จะตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัน้ี 
  - มีผลงานตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อยา่งนอ้ย  
1  เร่ือง หรือ 
  - มีประสบการณ์การวิจยัในสาขาวิทยาศาสตร์อยา่งนอ้ย 2 ปี 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
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  1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือ  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
  2.3 คุณสมบติัท่ีนอกเหนือจากขอ้ 2.1 และ 2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 เลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการใชใ้นการสอบสัมภาษณ์จากหวัขอ้ยอ่ยต่อไปน้ี 
 ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและอาหารสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรค เบาหวาน หลอดเลือดและความดนั ไต
สุขภาพของระบบทางเดินอาหาร และอ่ืนๆเช่น 

1) อาหารสุขภาพผูสู้งอาย ุ
2) การเพิ่มมูลค่าวตัถุดิบธรรมชาติภาคใต ้
3) นวตักรรมอาหารเสริมและอาหารสุขภาพ 

 3.2 เตรียมโครงการวิจยัท่ีคดัเลือกไดใ้นขอ้ 3.1 โดยเตรียมแบบโครงการวิจยัอย่างย่อ จ านวน 4-5 
หนา้ประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงคก์ารทดลอง วิธีด าเนินการวิจยั และเอกสารอา้งอิง 
 3.3 ส่งหวัขอ้ท่ีคดัเลือกไดใ้นขอ้ 3.2 ใหแ้ก่กรรมการในวนัสอบสัมภาษณ์ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าในการเตรียมตัวสอบ พิจารณาจากใบสมคัรและการสัมภาษณ์กรอบแนวคิดและพื้นความรู้
ตามหวัขอ้ท่ีไดค้ดัเลือก และเป็นการพิจารณาเพื่อคดัเลือกผูท่ี้จะไดรั้บทุนต่าง ๆ ไปพร้อมกนั โดยจะทราบ
ผลการรับเขา้และผูไ้ดรั้บทุนในวนัเดียวกนั 
6.  หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 6 . 1  Wildman, R.E. 2001. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. CRC Press, 
Washington, D.C. 542 p. 
 6.2 Paliyath, G., Bakovic, M. and Shetty, K. 2011.  Functional Foods, Nutraceuticals and 
Degenerative Disease Prevention. Wiley-Blackwell, Oxford. 403 p. 
 6.3 Bronk, R.  1999. Human Metablism. Addison Wesley Longman Press, Essex. 392 p. 
 6.4 Insel, P., Ross, D., McMahon, K. and Bernstein, M. 2011. Nutrition. Jones and Bartlett 
Publishers, London. 902 p. 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สันทดั  วิเชียรโชติ  บณัฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและ
อาหารเพื่อสุขภาพ โทร. 0-7428-9494 โทรสาร 0-7455-8866 E-mail : santad.w@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
หลกัสูตรภาคปกติ                               
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ                   10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1  
 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประมง วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทางทะเล วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.50 เป็นผูม้ีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองของการท าวิจยัเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ัง กรณีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่าท่ีก าหนด จะตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารท่ีเช่ือถือไดรั้บรองหรือ
อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 
 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์ 
ประมง วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์      
การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมมากกว่า 
3.50 และมีประสบการณ์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง โดยมีเอกสาร 
รับรองท่ีเช่ือถือได ้
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1  
 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ ประมง 
วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การ
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์ 
ประมง วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์      
การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมมากกว่า 
3.50 และมีประสบการณ์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง โดยมีเอกสาร 
รับรองท่ีเช่ือถือได ้
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3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50%  ท่ีสอบมาไม่เกิน 2 ปี (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 5.1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ประดิษฐ์ ประธานหลักสูตร E-mail: siriporn.pra@psu.ac.th 
หรือ 
 5.2 คุณสุกญัญา ทองแสงแกว้ นกัวิชาการอุดมศึกษา ส านกังานสถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง  
ชั้น 5 อาคารบริหารวิชาการรวม โทร.  074-282333, 074-282320  โทรสาร  074-212782   
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
หลกัสูตรภาคปกติ                               
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ                    15 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉล่ียในระดับเกียรตินิยม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  ประมง วาริชศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิศวกรรมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  
สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือได้
คะแนนเฉล่ียสะสมมากกวา่ 3.00 และเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการท าวิจยัเป็นอยา่งดี 
  2.1.2 ในกรณีท่ีผู ้ส าเร็จการศึกษาแล้วมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่าท่ีก าหนด จะต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  

  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประมง วาริชศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล  วิศวกรรมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ผลการสอบภาษาองักฤษ (ถา้มี) 
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4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 5.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร  ประดิษฐ์ ประธานหลกัสูตร E-mail: siriporn.pra@psu.ac.th 
 5.2 นางสาวสุกัญญา ทองแสงแก้ว นักวิชาการอุดมศึกษา ส านักงานสถาบนัทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ัง ชั้น 5 อาคารบริหารวิชาการรวม โทร.  074-282333, 074-282320  โทรสาร  074-212782 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวทิยาการจัดการ 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ 
หลกัสูตรภาคปกต ิ     

1.  จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ              15   คน 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
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 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 เป็นผูส้ าเร็จปริญญาโท สาขาการจดัการ การบริหารธุรกิจ การ
จัดการภาครัฐ หรือทางสังคมศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันท่ีรับรองโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดว้ยเกรดเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.50 มีพื้นฐานความรู้ดา้นระเบียบวิธีวิจยัเป็นอยา่ง
ดี และมีผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพซ่ึงไดรั้บ
การเผยแพร่ ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 เป็นผูส้ าเร็จปริญญาโท สาขาการจดัการ การบริหารธุรกิจ การ
จัดการภาครัฐ หรือทางสังคมศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันท่ีรับรองโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดว้ยเกรดเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.25 มีพื้นฐานความรู้ดา้นระเบียบวิธีวิจยัเป็นอยา่ง
ดี ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  2.3 ผูส้มคัรทุกแผนการศึกษาตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลยัก าหนด โดยสอบผา่นมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี 
         PSU-TEP     คะแนนถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะ (ฟัง อ่าน เขียน)  
       ไม่ต ่ากวา่ 50% หรือ 
         CU-TEP     ไม่ต ่ากวา่ 50 คะแนน   หรือ 
         TOEFL (Paper Based)   ไม่ต ่ากวา่ 450 คะแนน หรือ 
         TOEFL (ITP)    ไม่ต ่ากวา่ 470 คะแนน หรือ 
         TOEFL (Computer Based)  ไม่ต ่ากวา่ 133 คะแนน หรือ 
         TOEFL (Internet Based)   ไม่ต ่ากวา่ 45 คะแนน   หรือ 
         IELTS     ไม่ต ่ากวา่ 4.5 คะแนน 

หมายเหต ุ

 1) กรณีท่ีผูส้มคัรมีผลการสอบไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กบัดุลพินิจ
ของหลกัสูตร และในกรณีท่ีผูส้มคัรไม่มีผลการสอบ ทางหลกัสูตรจะด าเนินการจดัให้ทดสอบโปรแกรม 
Tell Me More ภายหลงัจากผ่านการคดัเลือกเป็นนกัศึกษาแลว้ และตอ้งด าเนินการใหเ้รียบร้อยภายในภาค
การศึกษาท่ี 2/2562 
 
 
3.  หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 หลกัฐานท่ีตอ้งน ามาในวนัสอบขอ้เขียน 
  1) ใบเสร็จรับเงิน/บตัรประจ าตวัสอบ/บตัรประจ าตวัประชาชน 
 3.2 หลกัฐานท่ีตอ้งน ามาในวนัสอบสัมภาษณ์  
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  1)  ส าเนา Transcript ปริญญาตรีและปริญญาโท อยา่งละ 1 ชุด/หนงัสือรับรองการท างานไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 
  2) ผลการสอบภาษาองักฤษ (ถา้มี) 
  3)  โครงร่างและหวัขอ้วิทยานิพนธ์ (Pre-Proposal) เน้ือหาไม่เกิน 5 หนา้กระดาษ A4 โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     - ช่ือหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 
   - ความส าคญัและประเด็นปัญหาการวิจยั 
    - วตัถุประสงค ์
      - ประโยชน์ท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บ 
  4)  ผลงานวิชาการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพื่อประกอบการพิจารณาคดัเลือก 
  5)  ประวติัของผูส้มคัร (Curriculum Vitae: CV) 
  6)  เรียงความแนะน าตวัเองและแผนการศึกษา โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
   - ประวติัโดยยอ่ของผูส้มคัรรวมทั้งการอธิบายถึงความเหมาะสมของผูส้มคัรใน
การศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาการจดัการ 
     - เป้าหมายของการศึกษาของผูส้มคัร และแผนการศึกษาท่ีจะท าใหบ้รรลุผลตามแผน
ท่ีวางไว ้
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 

5. ค าแนะน าหลกัสูตร 

              หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มุ่งสร้างองค์ความรู้และผลิตดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจดัการ ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกบัการวิจยัท่ีเช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีการ
จดัการเชิงบูรณาการเคร่ืองมือการจดัการและการประยุกต์ใชอ้งคค์วามรู้อย่างเหมาะสมกบัสภาพบริบท
และสถานการณ์ เพื่อน าพาองค์การบรรลุเป้าหมายภายใต ้วิสัยทศัน์ กระบวนการ ควบคุม ติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขององคก์ารไดด้ว้ยแนวทางการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

 ส านกังานบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ ชั้น 2 อาคารบริหาร   
คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต.คงหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  
โทรศพัท ์0-7428-7858-2  mgtphd.psu@gmail.com หรือทาง Facebook: 
https://www.facebook.com/PhDmanagement-Prince-Of-Songkla-University-248331191956368/ 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 77,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

https://www.facebook.com/PhDmanagement-Prince-Of-Songkla-University-248331191956368/
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2) หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
ภาควิชาบริหารธุรกจิ     หลกัสูตรภาคสมทบ   
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ              25    คน 
 - เรียนวนัเสาร์ – อาทิตย ์
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเแผนการศึกษา ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 และแผน ข) 
 2.1 ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากต่างประเทศหรือในประเทศซ่ึงเรียนในหลกัสูตรท่ีไม่ได้
เรียนเป็นภาษาองักฤษตอ้งมีผลการสอบทกัษะภาษาองักฤษท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด และสอบมาแลว้ไม่
เกิน 2 ปี ตามขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี  
  - มีผลการสอบ TOEFL (Paper Based) ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน  
  - มีผลการสอบ TOEFL (ITP) ไม่ต ่ากวา่ 520 คะแนน  
  - มีผลการสอบ TOEFL (Computer Based) ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน 
  - มีผลการสอบ TOEFL (IBT) ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน  
  - มีผลการสอบ IELTS ไม่ต ่ากวา่ 5.0 คะแนน 
  - สอบผา่นขอ้สอบมาตรฐาน CU – TEP ไม่ต ่ากวา่ 60% 
  - สอบผา่นขอ้สอบมาตรฐาน PSU – TEP ไม่ต ่ากวา่ 60% ถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะ (ฟัง อ่าน เขียน) 
 2.2 ผูส้มคัรจะตอ้งเตรียมสอบสัมภาษณ์ หลงัจากการส่งใบสมคัร โดยทางหลกัสูตรจะติดต่อไปยงั
ผูส้มคัรและจะนัดวนัเวลาในการสัมภาษณ์ ผ่านทาง  E-mail หรือเบอร์โทร ท่ีผูส้มคัรให้ไว ้ ซ่ึงการสอบ
สัมภาษณ์มี 2 ทาง คือ สัมภาษณ์ท่ีคณะวิทยาการจดัการและสัมภาษณ์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
3.  หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 เรียงความอธิบายประวติัส่วนตวัและเป้าหมายของตงัเอง ประมาณ 500 ค า (เป็นภาษาองักฤษ) 
ดงัน้ี  
  -  เป้าหมายของคุณคืออะไร 
  - ท าไมถึงเลือกเรียน IMBA 
 3.2 เอกสารใบประมวลผลการศึกษาจากมหาวิทยาลยั 
 3.3ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ฉบบั 
 3.4 รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป 
 3.5 จดหมาย recommendation จากอาจารยท่ี์ปรึกษา หรืออาจารยผ์ูส้อนในระดบัมหาวิทยาลยั หรือ
สถานท่ีท างานในอดีตหรือปัจจุบนั 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
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ส านกังานบณัฑิตศึกษาบริหารธุรกิจ ตึก ก ชั้น 2 คณะวิทยาการจดัการ โทรศพัท ์0-7428-7854                      
E-mail : imba.psu@gmail.com  Website : http://imba.fms.psu.ac.th/ 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 60,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะเศรษฐศาสตร์ 
1) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตร (ภาคปกติ) 
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีรับ      10 คน 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร  ธุรกิจ
เกษตร บริหารธุรกิจเกษตรศาสตร์  วาริชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.2 มีคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการท างาน 
 2.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัคร 
        3.1 ส าเนาใบประมวลผลการศึกษา จ านวน 1 ชุด  
        3 .2  หนัง สือรับรองคุณสมบัติประจ าตัว  (Letter of Recommendation) จาก  อาจารย์ หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้หน่วยงาน  
        3.3 แนวคิดหวัขอ้วิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) ส าหรับนกัศึกษาท่ีจะเรียน แผน ก แบบ ก2 
ความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ A4 
        3.4 ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 3.5 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 แนวคิด หรือทฤษฎีขั้นมูลฐานทางเศรษฐศาสตร์ และการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเกษตรขอ้มูล
ข่าวสารทางธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจ เศรษฐกิจการเกษตร และการคา้ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือ 
วารสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ส่ืออิเลคทรอนิกส์ หรือรายการโทรทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรเปิดรับนกัศึกษามาแลว้ 20 รุ่น ผูเ้รียนในหลกัสูตรส่วนใหญ่มาจากบริษทัเอกชนทางดา้น
ธุรกิจเกษตร ราชการ ธนาคาร ธุรกิจส่วนตวั  และรัฐวิสาหกิจ  อตัราการจบภายในเวลาท่ีก าหนด 2 ปี
การศึกษา จ านวน 15 รุ่น เฉล่ียร้อยละ 80.8 จุดเด่นของหลกัสูตร (ซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นจากมหาบณัฑิตท่ีจบ
แลว้) ท่ีส าคญัไดแ้ก่ หลกัสูตรมีคณาจารยท่ี์ทรงคุณวุฒิ มีองค์ความรู้ ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ 
และทุ่มเทเอาใจใส่ ความสัมพนัธ์ในหลกัสูตรระหว่างอาจารยแ์ละนักศึกษามีความอบอุ่นมาก ทั้งการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ความสามคัคี มิตรภาพ ความผูกพนักลมเกลียวกนั และการมีเครือข่ าย ช่วยเหลือ



218 
 

 

กนัในหลกัสูตร ในภาพกวา้ง (มหาบณัฑิตเห็นวา่) เป็นหลกัสูตรท่ีผลิตมหาบณัฑิตไดคุ้ณภาพ มีระบบการ
สอนท่ีดี มีความเขม้ขน้ทั้งเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ การเรียนการสอน การบริหารหลกัสูตรได้
มาตรฐาน ความรู้ท่ีไดต้รงกบัช่ือหลกัสูตร เป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่ในสังคม 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ส านกังานหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์  
 โทร. 0-7428-2484-5  โทรสาร  0-7428-2410  E-mail: kanyarin.s@psu.ac.th,  sutonya.t@psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตร (ภาคสมทบ) 
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีรับ      30 คน 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก2 และแผน ข) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา  
 2.2 มีคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างาน 
 2.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัคร  
        3.1 ส าเนาใบประมวลผลการศึกษา จ านวน 1 ชุด  
        3 .2  หนัง สือรับรองคุณสมบัติประจ าตัว  (Letter of Recommendation) จาก  อาจารย์ หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้หน่วยงาน  
        3.3 แนวคิดหวัขอ้วิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) ส าหรับนกัศึกษาท่ีจะเรียน แผน ก แบบ ก2 
ความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ A4 
        3.4 ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 3.5 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป 
4. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 แนวคิด หรือทฤษฎีขั้นมูลฐานทางเศรษฐศาสตร์ และการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเกษตรขอ้มูล
ข่าวสารทางธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจ เศรษฐกิจการเกษตร และการคา้ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือ 
วารสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ส่ืออิเลคทรอนิกส์ หรือรายการโทรทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
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 หลกัสูตรเปิดรับนกัศึกษามาแลว้ 20 รุ่น ผูเ้รียนในหลกัสูตรส่วนใหญ่มาจากบริษทัเอกชนทางดา้น
ธุรกิจเกษตร ราชการ ธนาคาร ธุรกิจส่วนตวั  และรัฐวิสาหกิจ  อตัราการจบภายในเวลาท่ีก าหนด 2 ปี
การศึกษา จ านวน 15 รุ่น เฉล่ียร้อยละ 80.8 จุดเด่นของหลกัสูตร (ซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นจากมหาบณัฑิตท่ีจบ
แลว้) ท่ีส าคญัไดแ้ก่ หลกัสูตรมีคณาจารยท่ี์ทรงคุณวุฒิ มีองค์ความรู้ ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ 
และทุ่มเทเอาใจใส่ ความสัมพนัธ์ในหลกัสูตรระหว่างอาจารย์และนักศึกษามีความอบอุ่นมาก ทั้งการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ความสามคัคี มิตรภาพ ความผูกพนักลมเกลียวกนั และการมีเครือข่าย ช่วยเหลือ
กนัในหลกัสูตร ในภาพกวา้ง (มหาบณัฑิตเห็นวา่) เป็นหลกัสูตรท่ีผลิตมหาบณัฑิตไดคุ้ณภาพ มีระบบการ
สอนท่ีดี มีความเขม้ขน้ทั้งเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ การเรียนการสอน การบริหารหลกัสูตรได้
มาตรฐาน ความรู้ท่ีไดต้รงกบัช่ือหลกัสูตร เป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่ในสังคม 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ส านกังานหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์  
 โทร. 0-7428-2484-5  โทรสาร  0-7428-2410  E-mail: kanyarin.s@psu.ac.th และ sutonya.t@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะศึกษาศาสตร์ 
1) หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา    หลกัสูตรภาคปกติ    
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        20  คน    
 - เรียนในวนัเสาร์ – อาทิตย ์
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 2.5 หรือ 
 2.2 เป็นผูก้  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ยของการศึกษาระดบัปริญญาตรี และเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแลว้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.5 หรือ 
 2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
3. เอกสารประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา   
 3.1 หนงัสือรับรองประสบการณ์ท างานจากผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้หน่วยงาน จ านวน 1 ชุด 
 3.2 ประกาศนียบตัรหรือวุฒิบตัรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นฐานทางเทคโนโลยกีารศึกษา จ านวน 1 
ชุด (ถา้มี) 
 3.3 หวัขอ้งานวิจยัหรืองานวิชาการต่างๆ จ านวน 1 ชุด (ถา้มี) และ แฟ้มสะสมผลงาน (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรน้ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ดา้นหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษาในระดบัสูงและสามารถน าไปใชใ้นการออกแบบ เพื่อการจดัการและการพฒันาระบบการเรียน
การสอน การฝึกอบรมและส่ือสารการศึกษาระบบเทคโนโลยส่ืีอสารการศึกษา ส าหรับการจดัการ
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน สามารถวิพากษว์ิจารณ์ นิเทศ การบริหาร การพฒันาบุคลากร และ
พฒันางานสาขาอ่ืนๆ ได ้
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอภาส   เกาไศยาภรณ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
 6.2 นางสาวมณฑา  ไชยแสง  เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
โทร. 0-7331-3095 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 
1) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
หลกัสูตรภาคปกต ิ        
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     25 คน  
 - จดัการเรียนการสอนในวนัเสาร์ – อาทิตย ์
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบสุขภาพ และ 
  2.1.2 มีประสบการณ์วิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระบบสุขภาพ หรือเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยมีผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์และเผยแพร่ซ่ึงไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาในขอ้ 2.1.1 และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง  
  2.1.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบสุขภาพ หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 2.2.1 และมี
ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสุขภาพมาแลว้อยา่งนอ้ย 3 ปี 
  2.2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นท่ีหลักสูตรก่อนวนัสอบสัมภาษณ์ อย่างน้อย 1 
สัปดาห)์ 
 3.1 รูปถ่าย 1 น้ิว (ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป 
 3.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้ังคับบัญชา (ข้าราชการ พนักงานของรัฐ) 
จ านวน 1 ชุด  
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
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5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 การพฒันาระบบสุขภาพให้ประสบผลส าเร็จตามทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ 
จ าเป็นตอ้งการชุดความรู้จากงานวิจยัเชิงระบบ และอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการจดัการ  
มีทศันคติท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของระบบสุขภาพ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ตอ้งมีความเป็นนกัจดัการท่ีเขา้ใจ
เร่ืองอยา่งถ่องแท ้และสามารถบริหารจดัการทรัพยากรต่างๆ มาเสริมหนุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต ้ร่วมกบับณัฑิตวิทยาลยัและคณะเภสัชศาสตร์ จึงร่วมกนั
จดัท าหลกัสูตรการศึกษา เพื่อพฒันาบุคลากรดา้นการจดัการระบบสุขภาพเป็นการเฉพาะ โดยใชแ้นวคิด
การจดัการหลกัสูตรแนวใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดห้ลากหลาย เนน้การเรียนรู้ 
จากประสบการณ์การท างาน และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยสามารถเรียนไดใ้นระหว่างปฏิบติังานใน
พื้นท่ีมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักจัดการท่ีสามารถแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ  คิดอย่างมี
วิจารณญาณในการพฒันา และสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์เช่ือมโยงไปสู่การ
ปฏิบติัในการจดัการระบบสุขภาพ   
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต ้(สจรส.ม.อ.) ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้ 
(อาคาร LRC) โทร. 0-7428-2900-2   E-mail: suvapak.b@psu.ac.th และ suvapak@gmail.com  Website: 
http://hsmi.psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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สถาบนัสันติศึกษา 
1) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา 
หลกัสูตรภาคปกติ (เรียนวันศุกร์ – เสาร์)     
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ           10 คน  
 - รับเขา้ศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1/2562 เท่านั้น 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม ดงัน้ี             
  2.1.1 แผน ก แบบ ก 1  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  
  2.1.2 แผน ก แบบ ก 2  และ แผน ข มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50   
 2.2 ผูมี้ประสบการณ์การท างานด้านความขัดแยง้และสันติศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการ
พิจารณาเขา้รับการสอบสัมภาษณ์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากขอ้ 2.1 – 2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร และใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยืน่ท่ีหลกัสูตรก่อนวนัสอบขอ้เขียนล่วงหนา้ อยา่ง
นอ้ย 1 สัปดาห์) 
 3.1 เอกสารระบุแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1-2 หนา้กระดาษเอ 4 (ขอ้ 9) 
 3.2 ประวติัการท างานหรือผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้และสันติศึกษา (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 มุ่งเน้นการพฒันาให้มีความทนัสมยั เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม และสอดคลอ้งกบั
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เพื่อผลิตมหาบณัฑิต สาขาวิชาความขดัแยง้และสันติศึกษา ให้มีคุณภาพ
สามารถพฒันาตนเองให้มีความสามารถในการเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น มีความรู้ ความเขา้ใจในทฤษฎีและ
หลกัการ รวมทั้งมีทกัษะในการจดัการความขดัแยง้ โดยใช้หลกัสันติวิธี ผ่านการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานในการศึกษา ท าให้สามารถน าองค์ความรู้และทักษะไปบูรณาการในการเสริมสร้ าง
สันติภาพ และเกิดสันติสุขในองคก์ร ชุมชน และสังคม 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 รศ.ดร.วิชยั กาญจนสุวรรณ โทร 0-74 28-9455 โทรสาร 0-74 28-9451 E-mail : 
wichai.k@psu.ac.th 
 6.2 คุณเกศวดี บุญรัตน์   โทร 0-74 28-9450  โทรสาร 0-74 289451 E-mail : 
kateruedee.bo@psu.ac.th หรือ Website : http://peacestudies.psu.ac.th/ 

http://peacestudies.psu.ac.th/
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7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
8. แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์....................................................................................................................................... 
1) หลกัการและเหตุผล 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
2) วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
3) ระเบียบวิธีวิจยั 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
4) กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
5) วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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เรียนที่วทิยาเขตปัตตานี 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลเิมอร์ 
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       5  คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ 
หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.50 หรือมี
ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดบัดีมากส าหรับหลกัสูตรท่ีท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ และผา่นการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
           2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ 
หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25  หรือมี
ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดบัดีมากส าหรับหลกัสูตรท่ีท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ และผา่นการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 และผา่นการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  และผา่นการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยืน่ท่ีหลกัสูตรก่อนวนัสัมภาษณ์อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์) 
 3.1 จดหมายแนะน าจากอาจารยผ์ูเ้คยสอนหรือท่ีท างาน 
 3.2 ผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร  
 หลักสูตรมีความมุ่งหมายท่ีจะผลิตนักวิจัยและนักวิชาการท่ีมีความสามารถในการวิจัยเชิงลึก 
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวตักรรมในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ทันสมัยต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผูน้ าและท่ีพึ่ งทางวิชาการขององค์กรท่ีตน
ปฏิบติังานได ้สามารถถ่ายทอดและเช่ือมโยงความรู้ให้แก่ผูอ่ื้นเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดี การท าวิทยานิพนธ์
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เนน้ดา้นเทคโนโลยียางซ่ึงมีความส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลกัสูตรมีความ
ร่วมมือทางดา้นวิจยักบัมหาวิทยาลยัชั้นน าในต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง บณัฑิตท่ีจบแลว้สามารถท างาน
เป็นนักเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยางในภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการและนักวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษา 
และสถาบนัวิจยัทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นท่ีปรึกษา หรือผูป้ระกอบการดา้นยางและพอลิเมอร์ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โทร. 0-7331-2213 หรือ 0-7331-3930-50 ต่อ 1860 โทรสาร 0-7333-1099  
 6.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ ์ภาควิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโทร. 0-7331-3930-50 ต่อ 1866  โทรสาร 0-7333-1099  
E-mail: anoma.t@psu.ac.th 

 6.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐินี โล่ห์พฒันานนท ์ภาควิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโทร. 0-7331-3930-50 ต่อ 1862 โทรสาร 0-7333-1099  
E-mail: natinee.l@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพวิเตอร์  หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       10  คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษาแบบ 1.1) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 2.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ อยูใ่นดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ประวติัส่วนตวั (Curriculum vitae) 
 3.2 ผลงานวิจยั/ผลงานตีพิพม ์(ถา้มี) 
 3.3 ผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร  
 หลกัสูตรวิธีวิทยาการวิจยัเนน้พฒันานกัวิจยัท่ีมีความรู้ในศาสตร์ของตนเองอยูแ่ลว้ให้มีทกัษะและ
มีความเช่ียวชาญดา้นกระบวนการการวิจยัสถิติและคอมพิวเตอร์ ซ่ึงตอบสนองสังคมยคุปัจจุบนัท่ี เป็นยคุ
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ของขอ้มูลและมีการจดัเก็บขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมหาศาล แต่ยงัมีขอ้จ ากดัจากการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล 
ดุษฎีบณัฑิตท่ีหลกัสูตรผลิตมีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล 
และการเพิ่มมูลค่าใหก้บัขอ้มูล ซ่ึงมีความสาคญัอยา่งยิง่ในยคุปัจจุบนั 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
     6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัราวรรณ  ทองค าชุม E-mail: phattrawan.t@psu.ac.th 
     6.2 รองศาสตราจารย ์ดร.อภิรดี  แซ่ล่ิม  E-mail: apiradee.s@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

3) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลเิมอร์ 
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์  หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ       15  คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
     2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
            2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต หรือ วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  หรืออยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ 
            2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต หรือ วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาเทคโนโลยียางหรือ 
พอลิเมอร์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะเป็นผูพ้ิจารณาเป็นรายๆ ไป  
     2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
            2 .2 .1  เ ป็นผู ้ส า เ ร็จการศึ กษาระดับปริญญาตรี  หลัก สูตรทางวิทยาศาสตร์หรือ 
ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
            2.2.2 คุณสมบติัอ่ืนนอกเหนือจากขอ้ 2.2.1  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยืน่ท่ีหลกัสูตรก่อนวนัสัมภาษณ์อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์) 
 3.1 จดหมายแนะน าจากอาจารย์ผูเ้คยสอนหรือท่ีท างาน (เฉพาะนักศึกษาท่ีประสงค์เรียนใน
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
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5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรมีความมุ่งหมายท่ีจะผลิตนักวิจยัและนักวิชาการท่ีมีความสามารถในการวิจยัเ ชิงลึกใน
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผูน้ าและท่ีพึ่งทางวิชาการขององคก์รท่ีตน
ปฏิบติังานได ้สามารถถ่ายทอดและเช่ือมโยงความรู้ให้แก่ผูอ่ื้นเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดี การท าวิทยานิพนธ์
เนน้ดา้นเทคโนโลยียางซ่ึงมีความส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เหมาะส าหรับผูท่ี้
จะไปปฏิบติังานทางดา้นวิจยัและพฒันาในอุตสาหกรรมยางหรือพอลิเมอร์อ่ืนๆ ในสถาบนัอุดมศึกษา 
และสถาบนัวิจยัทั้งในภาครัฐและเอกชน 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
     6.1 หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
โทร. 0-7331-2213 หรือ 0-7331-3930-50 ต่อ 1860 โทรสาร 0-7333-1099      
     6.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐินี โล่ห์พฒันานนท ์ภาควิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โทร. 0-7331-3930-50 ต่อ 1862 โทรสาร 0-7333-1099  
E-mail: natinee.l@psu.ac.th 
 6.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ ์ภาควิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโทร. 0-7331-3930-50 ต่อ 1866  โทรสาร 0-7333-1099  
E-mail: anoma.t@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
4) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        15  คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
            2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร พฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ 
            2.1.2 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร พฒันา
ผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยัอยูใ่นสาขา
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือโภชนาศาสตร์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือผลงานวิจยั
ท่ีไดรั้บการเผยแพร่หรือไดรั้บการรับรอง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
            2.1.3 คุณสมบติันอกเหนือจากท่ีระบุ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
            2.2.1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร พฒันา
ผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรมเกษตร เคมี ชีวเคมี เกษตรศาสตร์ จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาอ่ืนๆ 
ท่ีเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 กรณีท่ีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่า 2.50 ตอ้งมีประสบการณ์
ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 
ปี หรือ 
            2.2.2 คุณสมบติันอกเหนือจากท่ีระบุ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
   3.1 วุฒิการศึกษาและผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 3.2 ผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการทั้งไทยหรือสากล ท่ีเคยไดรั้บการเผยแพร่ (ถา้มี) 
 3.3 หวัขอ้วิทยานิพนธ์และแนวคิด ความยาวประมาณ 2 หนา้กระดาษ ประกอบดว้ย หวัขอ้ ช่ือเร่ือง 
ความส าคญั/ท่ีมาของปัญหา วตัถุประสงค์ วิธีการและแผนด าเนินการวิจยั และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดย
ยื่นดว้ยตนเองท่ีภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
จดัส่ง E-mail: nuttaya.k@psu.ac.th  
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรท่ีบูรณาการระหว่างระหวา่งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนา
ศาสตร์ เน้นการศึกษาและวิจยัและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
ศึกษาภาวะและปัญหา โภชนาการของชุมชน การพฒันาการอาหารเพื่อสุขภาพ การแก้ปัญหาด้าน
โภชนาการของชุมชน รวมถึงการพฒันาอาหารฮาลาล และการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร 
6. ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์และ Research Area ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน 
 6.1 ดร.ธรรมรัตน์   แกว้มณี 
  - การพฒันากระบวกการผลิตและศึกษาอายกุารเก็บรักษาขา้วเกรียบปลาท่ีเสริมสารอาหาร 
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 - การประยกุตใ์ชส้ารสกดัท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพจากมะรุมเพื่อพฒันาเป็นผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อ
สุขภาพ 

 - การพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากซูริมิท่ีเสริมสารสกดัจากพืชเพื่อสุขภาพ 
 6.2 ผศ.ดร.เทวี   คาร์ริลา 
    - การดดัแปรแป้ง: สมบติัและแนวทางการใชป้ระโยชน์ 
  - แป้งทางเลือกจากแหล่งใหม่ๆ 
     - การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากแป้งและขา้ว และการเปล่ียนแปลงคุณภาพ 

 - คุณภาพของน ้าออ้ยสดและการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากน ้าออ้ย 
 6.3 ดร.ศิวพร ป่ินแกว้ 
     - การประเมินภาวะโภชนาการ 
     - การประเมินประสิทธิผล (Efficacy) ของอาหารเสริมท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการ 
     - พฒันาอาหารเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในคน (เนน้ Micronutrient  
เช่น สังกะสี เหลก็ วิตามินเอ) 
   - โภชนาการในเด็กและหญิงใหน้มบุตร 
 6.4 ผศ.ดร.จารุวรรณ   มณีศรี 

 - การพฒันากลา้เช้ือผงและประยกุตใ์ชใ้นการผลิตน ้าส้มสายชูและขนมถว้ยฟู 
     - การผลิตวุน้มะพร้าวและประยกุตใ์ช ้

 - การพฒันาคุณภาพและเก็บรักษาอาหารหมกั  
 6.5 ผศ.ดร.พชัรินทร์ ภกัดีฉนวน    
     - การผลิตอาหารพร้อมบริโภคในรูปแบบ อาหารกระป๋องและอาหารในซองอลูมิเนียม 
  - การพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากนมและเน้ือสัตว ์

 - ปัจจยัท่ีมีผลต่ออาหารสเตอริไรส์ 
 6.6 ผศ.ดร.ลกัษณา ไชยมงคล 
     - โภชนาการในโรงเรียน 

 - โภชนาการแม่และเด็ก 
     - การพฒันาอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
     - การประเมินอาหาร 
 6.7 ผศ.ดร.พายพั มาศนิยม 
  - การแปรรูปผลิตภณัฑป์ระมง 
  - การยดือายผุลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าดว้ยการแปรรูปต ่า (Minimally-processed food) 
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0-7333-3230, 0-7331-3928 ถึง 50 ต่อ 1859 หรือ 08-0863-0707 
โทรสาร 0-7333-4609  E-mail: thammarat.k@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

5) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลกัสูตรภาคปกติ               เปิดสอนท่ีวิทยาเขตปัตตานี 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ                               15 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่า 
หรือ  
     2.2 เป็นผูก้  าลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษาสุดทา้ยของการศึกษาระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ 2.1 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
     2.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาได ้
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
     3.1 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนไม่นอ้ยกวา่ 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับผูท่ี้ก าลงัจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษาน้ี 
     3.2 ส าเนาใบปริญญาบตัรและส าเนาใบแสดงผลการเรียน ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีมาแลว้ 
     3.3 ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
    5.1 มุ่งเนน้ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ในดา้นเทคโนโลยกีารเบลนดพ์อลิเมอร์ สมบติัเชิงความร้อน 
สมบติัการดูดซบัเสียง สมบติัของพอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์และเชิงรีโอโลย ีการประยกุตใ์ชพ้อลิเมอร์ และการ
ประยกุตนิ์วเคลียร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    5.2 ทิศทางของงานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
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  5.2.1 การท าพอลิเมอร์เบลนด ์เช่น การท าเทอร์มอพลาสติกอิลาสโตเมอร์ การขึ้นรูปของพอ
ลิเมอร์และการผสมยางมะตอยกบัยางธรรมชาติ การศึกษาสมบติัเชิงฟิสิกส์และเชิงรีโอโรยขีองพอลิเมอร์ 
เช่น การน าความร้อนและการดูดซบัเสียงของพอลิเมอร์ การตรวจอายทุางโบราณคดีและธรณีวิทยา 
  5.2.2 การตรวจสอบธาตุ ไอโซโทป และวสัดุก าบงัรังสี การตรวจสอบแบบไม่ท าลาย
ตวัอยา่ง การประยกุตนิ์วเคลียร์ฟิสิกส์ไปใชใ้นดา้นต่างๆ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์  แก้วทับทิม แผนกวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิ ทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโทร. 0-7331-3928-50 ต่อ 1833  E-mail: pungtip.k@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

6) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     20 คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1   
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางดา้นชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
  2.1.2 คุณสมบติันอกเหนือจากขอ้ 2.1.1 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
     2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางดา้นชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
            2.2.2 คุณสมบติันอกเหนือจากขอ้ 2.2.1 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
     2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ข 
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางดา้นชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
            2.3.2 คุณสมบติันอกเหนือจากขอ้ 2.3.1 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
     3.1 Transcript 
     3.2 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างาน (เฉพาะแผน ก แบบ ก1 และ แผน ข) 
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4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ หนงัสือเก่ียวกบัความรู้ทางชีววิทยาดา้นต่างๆ 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต ์มุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีสามารถบูรณา
การและประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาในการจดัการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน 
เพื่อประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ภาครัฐ และเอกชน 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
     7.1 ดร.แววฤดี  แววทองรักษ ์ E-mail: waewruedee.w@psu.ac.th 
     7.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศกัด์ิ E-mail: montira.l@psu.ac.th 
 7.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิทธิศกัด์ิ จนัทรัตน์ E-mail: sitthisak.j@psu.ac.th 
แผนกวิชาชีววิทยา  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

7) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ               15 คน   
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1   
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ  
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
หรือสาขาวิชาท่ีเ ก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ ากว่า 3.00  และมีประสบการณ์ในการท า
โครงงานวิจยั/การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีและผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2 . 1 . 3  คุณสมบัตินอก เหนือจากข้อ  2 . 1 . 1  และ  2 . 1 . 2  ให้อยู่ ใน ดุลยพิ นิ จของ  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
     2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
            2.2.2 คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 2.2.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร      
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3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
     3.1 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับผูท่ี้ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษาน้ี 
     3.2 ส าเนาใบปริญญาบตัรและส าเนาใบแสดงผลการเรียน  ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแลว้ 
 3.3 ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน 
 3.4 โครงร่างงานวิจยัในเร่ืองท่ีสนใจ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์มุ่งผลิตมหาบณัฑิตให้มีความรู้ดา้นการ
ประยุกตใ์ชอ้งค์ความรู้เคมีสาขาต่างๆ คือ เคมีวิเคราะห์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม เคมีพอลิเมอร์ เคมีอินทรีย ์และ
เทคโนโลยีพลงังาน ในเชิงบูรณาการ สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถ่ินภาคใต้ ประเทศและอาเซียนอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผลิตนักวิจัยท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
           ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนา จริยาบูรณ์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
โทร. 08-9974-5649   E-mail: rattana.sa@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 
8) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระมง 
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        10  คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1   
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมง เพาะเล้ียงสัตว์
น ้า ผลิตภณัฑป์ระมง วาริชศาสตร์ ชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัไม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 
  2.1.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
     2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
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  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมง เพาะเล้ียงสัตว์
น ้า ผลิตภณัฑป์ระมง วาริชศาสตร์ ชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
            2.2.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา เช่น รายงานการวิจยั บทความวิจยั เอกสารตีพิมพ ์
ปัญหาพิเศษ เป็นตน้        
     3.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีคาดวา่จะท า  
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 

เป็นหลกัสูตรท่ีบูรณาการองคค์วามรู้ทางดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ การพฒันาผลิตภณัฑ์
ประมง เทคโนโลยชีีวภาพทางน ้า และการจดัการทรัพยากรทางน ้ าเขา้ดว้ยกนั เนน้การพฒันากรรมวิธีการ
ผลิตสัตวน์ ้ า และผลิตภณัฑ์ประมงท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และไดม้าตรฐานสากลในทุกขั้นตอนการผลิต 
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการจดัการทรัพยากร
ประมงแบบชุมชนมีส่วนรวมท่ีสามารถพฒันาการใชท้รัพยากรประมงอยา่งย ัง่ยนื 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 รองศาสตราจารย ์ดร.ซุกรี หะยสีาแม แผนกวิชาเทคโนโลยกีารประมง ภาควิชาเทคโนโลยแีละ
การอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโทร. 0-7331-2159 E-mail: sukree.h@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

9) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพวิเตอร์  หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ               10 คน   
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1   
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ ่า
กวา่ 3.00 หรือ  
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัและผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2.1.3 คณุสมบติันอกเหนือจากขอ้ 2.1.1 และ 2.1.2 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
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     2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
            2.2.2 คุณสมบติันอกเหนือจากขอ้ 2.2.1 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
     3.1 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
     3.2 ประวติับุคคล (CV) 
     3.3 รูปถ่ายปัจจุบนัไม่เกิน 6 เดือน 
     3.4 ผลการสอบภาษาองักฤษ 
     3.5 ส าเนาพาสปอร์ต (ส าหรับกรณีเป็นนกัศึกษาต่างชาติ) 
     3.6 โครงร่างงานวิจยั (ส าหรับกรณีเป็นนกัศึกษาต่างชาติ) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 โลกในปัจจุบัน เป็นยุคสมัยของระบบดิจิทัล มีเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมัย เพิ่มขีด
ความสามารถในการจดัเก็บขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมหาศาล เกิดเป็นขอ้มูลขนาดใหญ่ (big data) โดยขอ้มูล
เหล่าน้ีมีหลากหลายรูปแบบ และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว ศาสตร์ทุกสาขามีความ
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทั้งส้ิน ดงันั้น หลกัสูตรวิธีวิทยาการวิจยั เป็นหลกัสูตรท่ีใชว้ิทยาการดา้นวิทยาศาสตร์
ขอ้มูล (data science) ซ่ึงเป็นสหวิทยาการท่ีเก่ียวกบัการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์คน้หาความรู้จาก
ขอ้มูล จึงมีความสาคญัท่ีจะตอ้งกา้วให้ทนัต่อแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ในประเทศไทย มี
หน่วยงานต่าง ๆ จ านวนมากท่ีจดัเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบ และมีขอ้มูลจ านวนมาก แต่ขาดการ
จดัการและการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ และการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลเหล่าน้ียงัมีอยู่นอ้ย การน าความรู้
ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ จาก
ฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่จะมีประโยชน์ต่อการน าผลการคน้พบไปใชใ้นการบริหารจดัการ การแกปั้ญหา และการ
วางนโยบายต่าง ๆ ในองคก์ร หลกัสูตรวิธีวิทยาการวิจยัเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การผลิต นกัวิเคราะห์ขอ้มูล 
นกัสถิติ และนกัวิจยัให้กบัหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆ มีความตอ้งการนกัวิเคราะห์ขอ้มูล
เป็นอย่างมาก การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยจึง
ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ ท่ีมีการผสมผสานระหว่างหลายสาขาวิชา เช่น 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์สุขภาพรวมทั้งชีวสถิติและระบาดวิทยา การศึกษาและสังคมศาสตร์ 
ธุรกิจและการตลาด รวมทั้งวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
     6.1 รองศาสตราจารย ์ดร.อภิรดี  แซ่ล่ิม  E-mail: apiradee.s@psu.ac.th 
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     6.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัราวรรณ  ทองค าชุม E-mail: phattrawan.t@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

10) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพวิเตอร์  หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ               10  คน   
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1   
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ประยกุต ์หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ประยกุตโ์ดยไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมในรายวิชาเอกไม่ต ่ากวา่ 3.25  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประยกุต ์หรือสาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยกุต ์วิศวกรรมศาสตร์ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต ่ากวา่ 15 
หน่วยกิต  
           2.3 คุณสมบติัอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
     3.1 รายงานผลการเรียน ระดบัปริญญาตรี หรือหนงัสือรับรองท่ีคาดวา่น่าจะส าเร็จการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ชุด 
     3.2 หนงัสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาโครงงาน/หรืออาจารยผ์ูส้อน จ านวน 
2 ท่าน โดยน าส่งเป็นเอกสารปิดผนึก 
     3.3 เขียนอธิบายหวัขอ้วิจยั/แนวทางการวิจยัท่ีสนใจจะศึกษา อยา่งนอ้ย 1 หนา้กระดาษ A4 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาทิตย ์ อินทรสิทธ์ิ  E-mail: arthit.i@psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะศึกษาศาสตร์ 
1) หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                 หลกัสูตรภาคปกติ                            
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ           10 คน  
  หมายเหตุ คณะศึกษาศาสตร์สงวนสิทธ์ิงดการสอบและเปิดสอน ณ วิทยาเขตปัตตานี กรณีมี
ผูส้มคัรนอ้ยกวา่ 5 คน) 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผน แบบ 1.1 และ แบบ 2.1) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาอ่ืนๆ ทางการศึกษา โดย
ไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือ 
 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง มี
ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  
 2.3 มีต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการ ผูบ้ริหาร หวัหนา้งานในหน่วยงานทางการศึกษา หรืออาจารยใ์น
มหาวิทยาลยั 
     2.4 สามารถลาเพื่อศึกษา และดูงานต่างประเทศได ้
     2.5 คุณสมบติันอกเหนือจากประเด็นขา้งตน้ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 คุณสมบติัเพิ่มเติมของผูส้มคัร แบบ 1.1 
 - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาอ่ืน ๆ ทางการศึกษา แผน ก 
 - มีงานวิจยัท่ีไม่เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ 
3. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
4. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้ในการเตรียมตัวสอบ 
     4.1 ภาษาองักฤษ เขียนวิเคราะห์ภาษาองักฤษ 
     4.2 เน้ือหาทางดา้นการบริหาร 
  4.2.1 นโยบายทางการบริหาร  
  4.2.2 ทฤษฎีทางการบริหาร  
  4.2.3 องคก์ารและการวิเคราะห์องคก์าร  
 4.3 สถิติและการวิจยั 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพเป็นผูน้ าทางวิชาการมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถสืบเสาะ 
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คิดคน้องคค์วามรู้ใหม่ โดยอาศยักระบวนการวิจยัและสามารถน าไปพฒันาการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการ
พฒันาประเทศ บริบทของประชาคมอาเซียน และสังคมโลก 
 หลกัสูตรเปิดรับ 2 แบบ คือ 

 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 
 (ไม่มี Course work แต่ตอ้งเรียนวิชาพื้นฐาน กรณีไม่จบปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา) 
 แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์  ไม่นอ้ยกวา่ 57 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบงัคบั    15 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือกไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 

 (เรียน Course work 1 ปี คร่ึง) 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์  สังขท์อง ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอก  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 08-9811-4814, 0-
7331-3928-50 ต่อ 1623,1624 หรือ 0-7333-7384 โทรสาร 0-7333-7384 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 44,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวทิยา 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   หลกัสูตรภาคสมทบ 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        10  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก2) 
     2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาท่ีได้คะแนนเฉล่ียสะสมตลอด
หลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
     2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาท่ีได้คะแนนเฉล่ียสะสมตลอด
หลกัสูตรต ่ากวา่ 2.50 ตอ้งมีประสบการณ์ในการท างาน หรือ 
     2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา ในกรณีท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม
ตลอดหลกัสูตรต ่ากวา่ 2.50 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากอาจารยผ์ูส้อนของสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
     3.1 Transcipt หรือ 
     3.2 หลกัฐานการท างาน (กรณีท่ีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร ต ่ากวา่ 2.50) หรือ 
     3.2 หนังสือรับรองจากอาจารยผ์ูส้อนของสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีคะแนนเฉล่ียสะสม
ตลอดหลกัสูตรต ่ากวา่ 2.50) 
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4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 

5. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 หนงัสือทางจิตวิทยา, ภาษาองักฤษ Grammar and Reading 
6.  ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เนน้ทางจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาองคก์าร  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  โทร. 0-7333-7383, 0-7333-1301 ต่อ 1621, 1642 E-mail: jitraporn.k@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

3) หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        15  คน   
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก2) 
     2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     2.2 เป็นผูมี้ความประพฤตดี 
     2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 

4. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
     4.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและประเมินผลการศึกษา 
     4.2 ประเด็นหวัขอ้ท่ีสนใจจะท าวิจยั 
     4.3 ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและประเมินผลการศึกษา 
     4.4 แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัประเมินผลและวดัผลทางการศึกษา 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรการวิจยัและประเมินผลการศึกษา มุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นการ
วิจยัประเมินผลการศึกษา การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการวิเคราะห์คุณลกัษณะของบุคคลเพื่อ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีความสามารถในการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งมี
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
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  แผน ก แบบ ก 2 ไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต   
  - หมวดวิชาบงัคบั (ไม่นบัหน่วยกิต)  3   หน่วยกิต  
  - หมวดวิชาบงัคบั    15  หน่วยกิต  
  - หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกว่า)   3   หน่วยกิต  
  - วิทยานิพนธ์    18  หน่วยกิต  
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร สาขาวิชาการวิจยั
และประเมินผลการศึกษา ภาควิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0-7331-
3928-50 ต่อ 1627, 1628 หรือ 0-7333-7381 โทรสาร  0-7334-8322 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

4) หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ภาควิชาการศึกษาและภาควิชาพลศึกษา    หลกัสูตรภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ  
    1.1 กลุ่มวิชาหลกัสูตรและการเรียนรู้     
 - แผน ก แบบ ก2     15 คน 
 - แผน ข      15 คน 
    1.2 กลุ่มวิชาพลศึกษา       
 - แผน ก แบบ ก2     10 คน 
    (ใหเ้ลือกได ้1 กลุ่มวิชาเท่านั้น) 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 กลุ่มวิชาหลกัสูตรและการเรียนรู้  

  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า 
 2.2 กลุ่มวิชาพลศึกษา  
 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า (เนน้ทาง 
พลศึกษา หรืออ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 
3. ก าหนดการสอบ 

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
4. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
   4.1 ต าราเก่ียวกบัหลกัสูตรและการสอน 
   4.2 ต าราเก่ียวกบักลุ่มวิชาท่ีสมคัร 
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   4.2.1 กลุ่มวิชาหลกัสูตรและการเรียนรู้    
   4.2.2 กลุ่มวิชาพลศึกษา 

  4.3 วารสารและหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัความเคล่ือนไหวทางการศึกษา 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มีจ านวนหน่วยกิตท่ีตอ้งศึกษา
รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต ใชเ้วลาศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ 

หลกัสูตรน้ี เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีเป็นผูน้ าทางดา้นการศึกษา การพฒันาหลกัสูตร และการจดัการ
เรียนการสอน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและมีจิตวิญญาณของความเป็นค รู เป็นผูน้ า
ทางด้านวิชาการในการพฒันาหลกัสูตรและการสอน โดยเฉพาะการพฒันาหลกัสูตรและการสอน ท่ี
ส่งเสริมการคิดระดบัสูง การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกนัและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
    6.1 ดร.อลิสรา ชมช่ืน    ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
  6.2 กลุ่มวิชาหลกัสูตรและการเรียนรู้  รศ.ดร.ธีรพงศ ์ แก่นอินทร์  โทร. 08-6960-2657 
          และ ดร.อลิสรา ชมช่ืน  โทร. 08-9276-1182 
  6.3 กลุ่มวิชาพลศึกษา    ดร.ถาวรินทร  รักษบ์ ารุง  โทร. 08-1432-6489 
          และ ดร.นทัธี  บุญจนัทร์  โทร. 08-1597-4416 
 6.4 ภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   โทร. 0-7333-7382  โทรสาร 0-7333-7382 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

6) หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา    หลกัสูตรภาคปกติ    
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ        20  คน    
 - เรียนในวนัเสาร์ – อาทิตย ์
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก2) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 2.5 หรือ 
 2.2 เป็นผูก้  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ยของการศึกษาระดบัปริญญาตรี และเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแลว้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.5 หรือ 
 2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
3. เอกสารประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา   
 3.1 หนงัสือรับรองประสบการณ์ท างานจากผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้หน่วยงาน จ านวน 1 ชุด 
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 3.2 ประกาศนียบตัรหรือวุฒิบตัรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นฐานทางเทคโนโลยกีารศึกษา จ านวน 1 
ชุด (ถา้มี) 
 3.3 หวัขอ้งานวิจยัหรืองานวิชาการต่างๆ จ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
 3.4 แฟ้มสะสมผลงาน (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรน้ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้ดา้นหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษาในระดบัสูงและสามารถน าไปใชใ้นการออกแบบ เพื่อการจดัการและการพฒันาระบบการเรียน
การสอน การฝึกอบรมและส่ือสารการศึกษาระบบเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา ส าหรับการจัดการ
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน สามารถวิพากษว์ิจารณ์ นิเทศ การบริหาร การพฒันาบุคลากร และ
พฒันางานสาขาอ่ืนๆ ได ้
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอภาส   เกาไศยาภรณ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
 6.2 นางสาวมณฑา  ไชยแสง  เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา โทร. 0-7331-3095 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
ภาควิชาสังคมศาสตร์     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีรับ     10  คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนการศึกษา ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 และ แผน ข)   
     2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา ส าหรับคุณสมบติัอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
     2.2 กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศตอ้งมีเอกสารรับรองคุณวุฒิ 
3. หลกัฐานประกอบการสมัคร 
 3.1 โครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนกัศึกษา แผน ก แบบ ก1 
 3.2 ใบประมวลผลการศึกษา 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรส าหรับนกับริหารทั้งภาครัฐและเอกชน 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ดร.วนัพิชิต ศรีสุข ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 08-1669-3995 
E-mail: wanpichit.s@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาไทย       หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ      8  คน   
 - เปิดรับ 3 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย และภาษาไทยกบัการส่ือสาร 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนการศึกษา ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 2.2 เป็นนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยไดดี้ 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ผลงานทางวิชาการ (งานวิจยั บทความวิจยั บทความตีพิมพ)์ (ถา้มี)       
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
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5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 5.1 การเรียนการสอนของหลกัสูตร หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปิด
ด าเนินการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เหมาะส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาภาษาไทย วรรณกรรมไทย การใช้
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร โดยผูเ้รียนสามารถเลือกศึกษาดา้นใดดา้นหน่ึงไดต้ามความถนดั ทั้งแบบศึกษา
รายวิชาเพียงอย่างเดียวหรือท าวิจยัเพียงอย่างเดียว หรือเรียนรายวิชาควบคู่กบัการท าวิจยั ทั้งน้ีหลกัสูตร
สามารถจดัเวลาเรียนท่ียดืหยุน่แก่ผูท่ี้ท างานประจ าหรือมีเวลาเรียนเตม็เวลา 
 5.2 การเตรียมตวัสอบ ขอ้มูลคดัเลือกเขา้ศึกษา มี 2 ส่วน คือ ขอ้สอบความรู้ทัว่ไปทกัษะภาษาไทย 
ได้แก่ ทักษะการอ่านจับใจความ และการเขียนความเรียง และข้อสอบความรู้เฉพาะทาง (เลือกท า) 
หนงัสือท่ีแนะน าใหอ่้าน ไดแ้ก่ ภาษาไทย 3 ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และวรรณกรรมวิจารณ์ 
โดย รองศาสตราจารย ์ดร. ธญัญา สังขพนัธานนท ์
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร. 08-1341-6455 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา  
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คณะวทิยาการอสิลามศึกษา 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอสิลามศึกษา  
ภาควิชาอสิลามศึกษา     หลกัสูตรภาคปกติ           
 1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน    
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผน 1.1) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง มีคะแนนสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 จะตอ้งมีผลงานวิจยัทางอิสลามศึกษา หรือมีผลงานเขียนต ารา/
หนงัสืออยา่งนอ้ย 3 เล่ม 
 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทไม่ตรงกบัสาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และส าเร็จปริญญาตรีทางอิสลามศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งผา่นสอบประมวลความรู้รายวิชาใน
สาขาวิชาอิสลามศึกษา ไดแ้ก่ อลักุรอาน อลัหะดีษ อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ และระเบียบวิธีการวิจยัเพื่อ
อิสลามศึกษา โดยจะตอ้งไดค้ะแนนของแต่ละวิชาไม่ต ่ากว่า 60 คะแนน 
     2.3 คุณสมบติัท่ีนอกเหนือจากขอ้ 2.1 และ 2.2 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 หลกัฐานประกอบการสมคัรจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี งานบณัฑิตศึกษา คณะวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี 94000   
 3.1 เคา้โครงการวิจยัท่ีคาดวา่จะท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด 
 3.2 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การท าวิจัยจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรือหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด 
 3.3 ผลงานเขียนต าราหรือหนงัสือ จ านวน 3 เล่ม 
 3.4 หนงัสือรับรองจากหน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ีให้ทุนหากไดรั้บทุนการศึกษา จ านวน 
1 ชุด 
 3.5 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ จ านวน 1 ชุด 
 หมายเหต ุในกรณีผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่เขา้เกณฑ ์แต่ประสงคจ์ะศึกษาในสาขาวิชาอิสลามศึกษา
และได้แสดงความพร้อมอ่ืนๆ เช่น มีคุณวุฒิใกลเ้คียงและเป็นผูช่้วยวิจยัในโครงการวิจยั ฯลฯ จะรับ
พิจารณาโดยมีเง่ือนไขตอ้งผา่นการทดสอบศกัยภาพในการศึกษาโดยคณะกรรมการทดสอบท่ีแต่งตั้งโดย
หลกัสูตร 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
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5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มุ่งเน้นผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้
ความสามารถในสาชาวิชาเฉพาะทางระดบัสูงทางดา้นอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา บุคลากรทางศาสนา
อิสลาม นกัวิชาการ และนกัวิพากษว์ิจารณ์ดา้นอิสลามศึกษา มีความสามารถทางการวิจยัในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาหรือแขนงวิชา ประกอบดว้ยอลักุรอานและอุลูมอลักุรอาน อลัหะดีษและอุลูมอลั
หะดีษ อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ ฟิกฮฺ และอุศูลุลฟิกฮฺ ประวติัอิสลาม อารยธรรมอิสลาม ตรับียะฮฺอิสลามียะฮฺ 
ภาษาอาหรับและวรรณคดีอาหรับ ดะอฺวะฮฺอิสลามียะฮฺ เศรษฐศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา เพื่อ
แกปั้ญหาความรู้ความเขา้ใจทางศาสนาอิสลามและสังคมมุสลิมทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และ
ระดบัสากล รวมทั้งตระหนักความส าคญัของคุณธรรมและจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิต การท า
หนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ภาควิชาอิสลามศึกษา  ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะวิทยาลยั
อิสลามศึกษาโทร. 0-7331-3928-50 ต่อ 2228 หรือ 09-3656-2476 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอสิลามศึกษา  
ภาควิชาอสิลามศึกษา     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     55 คน  
    - ผูส้มคัรแผน ก แบบ ก1 จ านวน  5  คน 
    - ผูส้มคัรแผน ก แบบ ก2 จ านวน 25 คน 
    - ผูส้มคัรแผน ข   จ านวน 25 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก1, แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข) 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1   
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาท่ี
สัมพนัธ์กนั โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ  
  2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาท่ี
สัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ดา้นการวิจยัในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือมีผลงานเรียบเรียง 
  2.1.3 คุณสมบติันอกเหนือจากขอ้ 2.1.1-2.1.2 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
     2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาท่ี
สัมพนัธ์กนั โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
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            2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชามุสลิมศึกษา หรือสาขาวิชา
ความขดัแยง้และการจดัการในอิสลาม และมีประสบการณ์ในการท างานเพื่อสังคมไม่ต ่ากวา่ 1 ปี โดยมี
หลกัฐานรับรอง หรือ 
  2.1.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาท่ี
สัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ดา้นการวิจยัในสาขาวิชาอิสลามศึกษา  
            2.2.4 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา  
            2.2.5 คุณสมบติันอกเหนือจากขอ้ 2.2.1-2.2.4 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
     2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ข 
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาท่ี
สัมพนัธ์กนั โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
            2.3.2 คุณสมบติันอกเหนือจากขอ้ 2.3.1 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
            2.3.3 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 หลกัฐานประกอบการสมคัรจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี งานบณัฑิตศึกษา คณะวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี 94000   
 3.1 โครงร่างวิจยัท่ีคาดวา่จะท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด 
 3.2 หลกัฐานแสดงพื้นฐานความรู้ดา้นการวิจยั หรืองานวิจยัในลกัษณะอ่ืน เช่น วิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ โครงงานนกัศึกษา (ปริญญาตรี) จ านวน 1 ชุด 
 3.3 หลกัฐานแสดงผลงานเรียบเรียง จ านวน 1 ชุด 
 หมายเหต ุในกรณีผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่เขา้เกณฑ ์แต่ประสงคจ์ะศึกษาในสาขาวิชาอิสลามศึกษา
และได้แสดงความพร้อมอ่ืนๆ เช่น มีคุณวุฒิใกลเ้คียงจะรับพิจารณาเข้าศึกษากลุ่มมุสลิมศึกษาโดยมี
เง่ือนไขตอ้งผา่นการทดสอบศกัยภาพในการศึกษาโดยคณะกรรมการทดสอบท่ีแต่งตั้งโดยหลกัสูตร 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
            หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาอิสลามศึกษา ประกอบดว้ย 5 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาอุศู
ลุดดีน กลุ่มวิชาฟิกฮฺ กลุ่มวิชาประวติัศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม กลุ่มวิชาตรับียะฮฺอิสลามียะฮฺ และ
กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต แยกออกเป็น แผน ก แบบ ก1 ท า
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วิทยานิพนธ์อยา่งเดียว จ านวน 36 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาตามหลกัสูตร จ านวน 18 หน่วย
กิต และท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 18 หน่วยกิต และแผน ข ศึกษารายวิชาตามหลกัสูตร จ านวน 30 หน่วยกิต 
และท าสารนิพนธ์ จ านวน 6 หน่วยกิต ผูส้มคัรตอ้งมีความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างนอ้ย 2 ภาษา คือ ภาษา
อาหรับ มลาย ูหรือภาษาองักฤษเพื่อสามารถคน้ควา้และเขียนวิทยานิพนธ์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
โทร. 0-7331-3928-50 ต่อ 2228 หรือ 09-3656-2476 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

3) หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอสิลาม  
ภาควิชาอสิลามศึกษา     หลกัสูตรภาคปกติ    
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     30  คน 
 - เรียนวนัเสาร์ - อาทิตย ์
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนการศึกษา ก แบบ ก2 และและแผน ข) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาและมีคะแนนเฉล่ียสะสมหรือ
คาดวา่มีคะแนนสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
 2.2 มีประสบการณ์การท างานดา้นการศึกษาหลงัจากส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 
 2.3 นกัศึกษาท่ีขาดคุณสมบติัขา้งตน้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
4. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 4.1 การศึกษาทัว่ไปและการศึกษาในอิสลาม 
 4.2 หลกัการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
 4.3 การบริหารการศึกษาในอิสลาม 
 4.4 ระเบียบวิธีการวิจยั 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม มีแผนการ
ศึกษา ดงัน้ี 
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  - แผน ก แบบ ก1 มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต (ท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วย
กิต)  
  - แผน ก แบบ ก2 มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 44 หน่วยกิต  
    (ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลกัสูตร 39 หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)  
  - แผน ข มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 44 หน่วยกิต  
    (ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลกัสูตร 45 หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต) 
  - ในการศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีทุนอุดหนุนวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา  
ทุกคน  
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ดร.อบัดุลฮากมั เฮ็งปิยา ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
และการจดัการการศึกษาอิสลาม ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะวิทยาลยัอิสลามศึกษา โทร. 0-7333-1305 
หรือ 08-4964-5224  E-mail: abdulhakam.h@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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เรียนที่วทิยาเขตภูเกต็ 
คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (นานาชาติ) 
ภาควิชาบัณฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอนัดามัน 
(ESSAND)       หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     1 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษา แบบ 1.1 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่า
กวา่ 3.50 และตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเท่า หากมีคุณสมบติัไม่ตรง
ตามท่ีก าหนดขา้งตน้ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษา แบบ 1.2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนดีอยูใ่น 25% 
แรกของชั้นเรียน หรือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีโครงงานวิจยั (Senior Project) หรือ
งานวิจยัท่ีมีคุณภาพดีมาก หรือ 
  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต (Graduate Certificate) ท่ีมีเกรด
เฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.75 หรือ  
  2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบตัรฑิตชั้นสูง (Graduate Diploma) ท่ีมี
เกรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือ  
  2.2.4 ตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเท่า 
  2.2.5 ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดขา้งตน้ใหอ้ยูก่บัดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 ใบสมคัรของบณัฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจดัการภยัธรรมชาติ
อนัดามนั (ESSAND) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 1 รูป สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้ 
http://www.essand.psu.ac.th/m-sc-in-earth-system-science/ 
 3.2 ผลยนืยนัอนัดบัผลการเรียนเม่ือส าเร็จการศึกษา (Class Rank) 
 3.3 แผนการศึกษาวิจยั Study Plan 
 3.4 ส าเนาใบรับรองการศึกษา (Certificate) และใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)  
 3.5 ผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50%  
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 3.6 ประวติัส่วนตวั (CV) 
 3.7 จดหมายแนะน า (Recommendation Letters) จ านวน 2 ฉบบั 
 3.8 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport 
 3.9 ใบรับรองแพทย ์
 3.10 เอกสารการประกนัสุขภาพ (Health Insurance) ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ 
4. ก าหนดการสอบ 
 4.1 การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาและการคดัเลือกผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษาพิจารณาจากคุณสมบติัของ
ผูส้มคัรตามเอกสารท่ีไดย้ืน่สมคัร  
 4.2 ESSAND จะแจง้ผลการสมคัรทางอีเมลข์องผูส้มคัรและทางเว็บไซต ์
http://www.essand.psu.ac.th  
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 
หมวดวิชาหวัขอ้ท่ีเลือก 
(Selected Topics) 

อยา่งนอ้ย 2 รายวิชา ประเมินผล 
แบบ S/U 

อยา่งนอ้ย 2 รายวิชา ประเมินผล 
แบบ S/U 

หมวดวิชาการศึกษา
พิเศษ 
(Special Study) 

2 รายวิชาประเมินผลแบบ S/U 2 รายวิชาประเมินผลแบบ S/U 

วิทยานิพนธ์ 48 72 
รวม 48 72 
*หมายเหต ุการเลือกเรียนรายวิชา Selected Topics และ Special Study เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 ดร.อวิรุทธ์ิ พุฒิวงศรั์กษ ์โทรศพัท ์076-276-437 Email: puttiwongrak_a@live.com 
 6.2 ส านกังานบณัฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจดัการภยัธรรมชาติ 
อนัดามนั (ESSAND) หอ้ง 6102 อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทร 076-
276-435 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 90,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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2) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม 
หลกัสูตรภาคปกติ          
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     15 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผนการศึกษา ก แบบ ก1 และ ก แบบ ก2) 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือ มีประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีจะท าวิจยั ไม่นอ้ยว่า 2 ปี หลงั
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หากนอกเหนือจากคุณสมบติัขา้งตน้ ให้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือ มีประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยว่า 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โดยมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา หากนอกเหนือจากคุณสมบติัขา้งตน้ ใหข้ึ้นอยูก่บัดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม 
(โปรแกรมกา้วหน้า: Honors Program) หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม (โปรแกรม
กา้วหนา้: Honors Program) จากคณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หนงัสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั (Recommendation) จากอาจารยผ์ูส้อนหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 2 ชุด 
 3.2 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากหน่วยงาน/ผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
 3.3 โครงการวิจยัแบบยอ่ (Concept Paper) ส าหรับผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในแผน ก แบบ ก1 
 3.4  หัวขอ้โครงการวิจยัส าหรับผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 (ในกรณีท่ียื่นโครงการวิจยั
แบบยอ่ดว้ยจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5.  ค าแนะน าหลกัสูตร 
 มุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางดา้นเทคโนโลยีและ
การจัดการส่ิงแวดล้อม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีต่างๆท่ีเหมาะสม ในการจดัการและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากร และ
การท่องเท่ียว ในระดบัภูมิภาค และประเทศ เพื่อการพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 รองศาสตราจารย ์ดร.อารีย ์ชูด า โทร 0-7627-6487 Email: aree.c@phuket.psu.ac.th 
 6.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เพญ็ศิริ เอกจิตต ์โทร 0-7627-6488 Email: pensiri.a@phuket.psu.ac.th 

6.3 ดร.ดนยั ทิพยม์ณี E-mail: danai.t@phuket.psu.ac.th  หรือ 
 6.4 คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม โทร.0-7627-6119-20 โทรสาร. 0-7627-6102  
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 

วทิยาลยัการคอมพวิเตอร์ 
1) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพวิเตอร์ (นานาชาติ) 
หลกัสูตรภาคปกติ          
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     10 คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1  
2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง (เช่น วิทยาการคอมพวิเตอร์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟแวร์) 
โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25  

2.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาตามขอ้ 2.1.1 มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต ่ากวา่ 2.75 มีประสบการณ์ในการท าวิจยัเก่ียวกบัสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพ ์หรือผลงานทางวิชาการระดบัชาติ 

2.1.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในหลกัสูตรตามขอ้ 2.1.1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 และมีประสบการณ์ท างานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

2 . 1 . 4  มีผลการสอบวัดความ รู้ภาษาอั งกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองการประเมินทกัษาะภาษาองักฤษ ฯ (https://grad.psu.ac.th/images/ 
files/Practice/practice87.pdf) โดยสอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี  นับจากวนัท่ีรับสมัคร หรือมีผลสอบ
ภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์ระบุภายในระยะเวลา 1 ปี การศึกษา นบัจากท่ีเขา้เรียน 

2.1.5 หากนอกเหนือจากคุณสมบติัขา้งตน้ ให้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2  
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียนวิชาเฉพาะดา้นคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย
กวา่ 36 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือ 
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  2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือมี
ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์หรือผลงานทางวิชาการระดบัชาติ และมีประสบการณ์ท างานในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
  2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียนวิชาเฉพาะดา้นคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต หรือมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานทางวิชาการระดับชาติ และมี
ประสบการณ์ท างานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 2.2.4 มี ผลก ารสอบวัดคว าม รู้ภ าษาอัง กฤษตามประกาศของบัณ ฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองการประเมินทกัษาะภาษาองักฤษ ฯ (https://grad.psu.ac.th/images/ 
files/Practice/practice87.pdf) โดยสอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับจากวนัท่ีรับสมัคร หรือมีผลสอบ
ภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์ระบุภายในระยะเวลา 1 ปี การศึกษา นบัจากท่ีเขา้เรียน 
  2.2.5 หากนอกเหนือจากเกณฑข์า้งตน้ ใหข้ึ้นกบัดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 ใบสมคัรเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 3.2 ส าเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)  
 3.3 ส าเนาปริญญาบตัร หรือหนงัสือรับรองการส าเร็จการศึกษา  
 3.4 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั (Recommendation) จากอาจารยผ์ูเ้คยสอน 
จ านวน 2 ท่าน 
 3.5 ส าเนาผลงานทางวิชาการท่ีเคยไดรั้บการตีพิมพ ์ส าหรับผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติั (ถา้มี) 
 3.6 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานส าหรับผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติั (ถา้มี) 
 3.7 หลกัฐานแสดงผลการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) ไดแ้ก่ 
TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET, PSU-TEP 
 3.8 Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ องักฤษ มีความยาว 1 ถึง 2 หนา้กระดาษ A4) 
หมายเหตุ หลกัฐานประกอบส่งล่วงหนา้ก่อนสอบสัมภาษณ์อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 

วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (Software Engineering) เช่น 
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยวิธี Agile  
สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟตแ์วร์ (Software Architecture and Design) 
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์เชิงประจกัษ ์(Empirical Software Engineering) 
การปรับปรุงกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ (Software Process Improvement) 
การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ (Software Maintenance) 
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วิศวกรรมฟอร์มอล (Formal Engineering) 
การออกแบบและพฒันาแบบจ าลองและขอ้ก าหนดทางซอฟตแ์วร์แบบฟอร์มอล (Formal Modelling 
and Specification) 
การทวนสอบและทดสอบซอฟตแ์วร์ (Software Verification and Validation) 
การทดสอบจากแบบจ าลอง (Model-based Testing) 
ส่ือดิจิทลั (Digital Media) เช่น 
Serious Games  
Interactive Media 
Physics-based Animation 
Human-Computer Interaction 
Mobile Application 
Architectural Visualization 
Augmented and Virtual Reality 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เช่น 
คอมพิวเตอร์วิทศัน์ (Computer Vision) 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 
การแทนความรู้ (Knowledge Representation) 
การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) 
วิทยาการหุ่นยนต ์(Robotics) 
เหมืองขอ้ความ (Text Mining) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) เช่น 
เครือข่ายเฉพาะกิจแบบไม่มีโครงสร้าง (Mobile Ad-hoc Networks) 
เครือข่ายไร้สายเซ็นเซอร์ (Wireless Sensor Networks) 
เครือข่ายเคล่ือนท่ี (Network Mobility) 
เครือข่ายเฉพาะกิจเคล่ือนท่ี (Integration of Mobile Ad-hoc Networks and Network Mobility) 
เครือข่ายยานพาหนะ (Vehicular Networking) 
เครือข่ายเสมือน (Virtual Networks) 
เครือข่ายของทุกส่ิง (Internet of Things) 
ระบบฐานขอ้มูล (Database Systems) เช่น 
การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining)  
คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) 
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ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจาย (Distributed Database) 
ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
การค านวณแบบคลาวด ์(Cloud Computing) 
สถาปัตยกรรมการค านวณแบบคลาวด ์(Cloud Computing Architecture) 
การจดัการการจราจรส าหรับการค านวณแบบคลาวด ์(Traffic Management for Cloud Computing) 
ประยกุตใ์ชก้ารค านวณแบบคลาวด ์(Cloud Computing Applications) 
การค านวณแบบคลาวดท่ี์มีการเคล่ือนท่ี (Mobile Cloud Computing) 
การจดัการความรู้ (Knowledge Management)เช่น 
การจดัการสารสนเทศ (Information Management) 
การคน้คืนสารสนเทศ (Information Retrieval) 
การสกดัสารสนเทศ (Information Extraction) 

6) ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อซีส นนัทอมรพงศ ์Email: aziz.n@phuket.psu.ac.th 
วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-7627-6119-20 โทรสาร. 0-7627-6102  
หรือ grad.ict@phuket.psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 59,000  บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
1) หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว 
(นานาชาติ) 
หลกัสูตรภาคปกติ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     60 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนการศึกษา ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 และแผน ข) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาศิลปศาสตร์ ดา้นการโรงแรม
และการท่องเท่ียว หรือ สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน 
ตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวอยา่งนอ้ย 1 ปี หรือขึ้นอยู่
กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.2 มีทกัษะภาษาองักฤษตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ดงัน้ี  
  TOEFL (Paper Based)     ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน 
  TOEFL (Institutional Testing Program)   ไม่ต ่ากวา่ 520 คะแนน 
  TOEFL (Computer Based)    ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน 
  TOEFL (Internet Based)     ไม่ต่ ากวา่ 61 คะแนน  
  IELTS       ไม่ต ่ากวา่ 5.0 คะแนน 
  PSU-TEP       ไม่ต ่ากวา่ 65 คะแนน  
 2.3 ส าหรับผูท่ี้สมคัรแผนการศึกษา ก แบบ ก1 ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชา
การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ่า
กว่า 3.00 และตอ้งเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรรมการและได้รับความเห็นชอบให้ศึกษาใน
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก1 
 2.4 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา 
หมายเหต ุ
 - ยกเวน้ส าหรับผูส้มคัรท่ีเป็นเจา้ของภาษา หรือผูส้มคัรท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติใน
ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่เท่านั้น ไม่ตอ้งยืน่ผลคะแนนการสอบวดัผลความรู้ภาษาองักฤษ 
 - ส าหรับผูส้มคัรท่ีไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษตามท่ีหลกัสูตรระบุไว ้จ าเป็นตอ้งสอบผา่นขอ้เขียน
ภาษาอังกฤษในวนัท่ีหลักสูตรก าหนดสอบสัมภาษณ์ โดยผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนการสอบขั้นต ่าท่ี 
ร้อยละ 50 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
    3.1 ส าเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) 
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 3.2 ส าเนาปริญญาบตัร 
 3.3 หนงัสือรับรองการศึกษาหรือประสบการณ์การท างาน (Recommendation) จากอาจารยผ์ูส้อน
หรือผูบ้งัคบับญัชา  
 3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง 
 3.5 หนงัสือรับรองการท างาน (ถา้มี) 
 3.6 ผลคะแนนการสอบวดัผลความรู้ภาษาองักฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) ยกเวน้ส าหรับผูส้มคัรท่ีเป็นเจา้ของ
ภาษา หรือผูส้มคัรท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่เท่านั้น และไม่
สามารถยืน่ผลสอบคะแนน TOEIC ในการสมคัรได ้
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้ในการเตรียมตัวสอบ 
 5.1 หนงัสือเรียนภาษาองักฤษ 
 5.2 ความรู้พื้นฐานดา้นการบริการและการท่องเท่ียว 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 นางสาวเขมสิตา  ธีระจามร (ประสานงานบณัฑิตศึกษา) 
Email:  khemsita15@gmail.com โทร (+66)-7627-6821 
 6.2 นางสาวมาลิออน  มิสเซอเลอร์ (ประสานงานบณัฑิตศึกษา) 
Email: marionmi.ann@gmail.com โทร (+66)-7627-6822 
 6.3 ส านกังานหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการบริการและการท่องเท่ียว 
(นานาชาติ) ห้อง 2403  อาคาร 2  คณะการบริการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 64,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะวเิทศศึกษา 
1) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมศึกษา 
หลกัสูตรภาคปกติ    เปิดสอนวันจันทร์ - ศุกร์     
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     30 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนการศึกษา ก แบบ ก2 และแผน ข) 
 2.1 กลุ่มวิชาจีนศึกษา เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ ในสาขาทางดา้นจีน
ศึกษา วิเทศธุรกิจ/ธุรกิจระหวา่งประเทศ (จีน) ภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ 
 2.2  กลุ่มวิชาการจดัการวฒันธรรมชาติพนัธุ์จีนโพน้ทะเล เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 
 2.3  กลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนใหแ้ก่ผูพู้ดภาษาอ่ืน เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาทางดา้นจีนศึกษา วิเทศธุรกิจ/ธุรกิจระหวา่ประเทศ (จีน) ภาษาจนั ภาษาจีนธุรกิจ 
 
คุณสมบัติเพิม่เติม :  
 1. ส าหรับกลุ่มวิชาจีนศึกษา ผู้สมัครต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึน้ไป 
 2. ส าหรับกลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอ่ืน ผู้สมัครต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาจีน 
ระดับ 5 ขึน้ไป โดยท้ังนี ้HSK ระดับ 5 ต้องมีคะแนนอยู่ในระดับตั้งแต่ 210 คะแนน ขึน้ไป  
 
หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 Transcript แสดงรายละเอียดผลการศึกษา 
 3.2 ผลการสอบ HSK ระดบั 5 ขึ้นไป (ยืน่เฉพาะผูมี้ความประสงคส์มคัรเรียนในกลุ่มวิชาจีนศึกษา) 
 3.3 ผลการสอบ HSK ระดบั 5 ท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัตั้งแต 210 คะแนนขึ้นไป (ยืน่เฉพาะผูมี้ความ
ประสงคส์มคัรเรียนในกลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนใหแ้ก่ผูพู้ดภาษาอ่ืน) 
เอกสารในวุฒิบตัร 
 3.4 ผลการสอบภาษาองักฤษประเภทใดประเภทหน่ึง (ถา้มี) โดยผูส้มคัรสามารถยื่นผลการสอบ
ความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัอ่ืนท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ณ วนัท่ีเขา้ศึกษา 
ไดแ้ก่  TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, PSU-TEP 
 3.5 .ใบสมคัร 
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4. ก าหนดการสอบ  

วิชาที่สอบ  วันและเวลาสอบ  สถานท่ีสอบ  
สอบขอ้เขียน วนัท่ี 14 ตุลาคม 2563  

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
หอ้งประชุมคณะวิเทศศึกษา 

สอบสัมภาษณ์  วนัท่ี 14 ตุลาคม 2563  
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

หอ้งประชุมคณะวิเทศศึกษา 

 
5. ตดิต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 5.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิม เดอะ ยง  
           5.2 ดร.ธีราธร ล าเนาครุฑ 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 44,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 6.1 ส าหรับนกัศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มวิชาจีนศึกษาและกลุ่มวิชาการจดัการวฒันธรรมชาติพนัธุ์จีน
โพน้ทะเล มีอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 2 ปีการศึกษา จ านวน 180,000 บาท (ภาค
การศึกษาละ 45,000 บาท จ านวน 4 ภาคการศึกษา) 
 6.2 ส าหรับนกัศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนใหแ้ก่ผูพู้ดภาษาอ่ืน ท่ีจะตอ้งไปศึกษา ณ 
มหาวิทยาลยัเซ่ียงไฮ ้สาะรณรัฐประชาชนจีน ในชั้นปีการศึกษาท่ี 1 และเรียน ณ คณะวิเทศศึกษาในปี
การศึกษาท่ี 2 มีอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 2 ปีการศึกษา จ านวน 240,000 บาท (ภาค
การศึกษาละ 60,000 บาท จ านวน 4 ภาคการศึกษา) 
 6.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ เรียกเก็บในอตัราเดียวกบันกัศึกษา
ชาวไทย 
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เรียนที่วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
ภาควิชาเทคโนโลยียาง     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยี
พอลิเมอร์ เทคโนโลยยีาง วิศวกรรมวสัดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.1.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ ต ่ากว่า 3.50 หรือมี
ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีสิทธิบตัรในสาขาวิชาเทคโนโลยียางหรือ
พอลิเมอร์ 
  2.1.3 ผู ้สมัครท่ีมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามท่ีก าหนดข้างต้นให้ อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2  
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยี
พอลิเมอร์ เทคโนโลยยีาง วิศวกรรมวสัดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.50 หรือมี
ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีสิทธิบตัรในสาขาวิชาเทคโนโลยียางหรือ
พอลิเมอร์ 
  2.2.3 ผู ้สมัครท่ีมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามท่ีก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยี
พอลิเมอร์ เทคโนโลยยีาง วิศวกรรมวสัดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ ต ่ากว่า 3.00 หรือมี
ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีสิทธิบตัรในสาขาวิชาเทคโนโลยียางหรือ
พอลิเมอร์ 
  2.3.3 ผู ้สมัครท่ีมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามท่ีก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
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 2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
  2.4.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยี
พอลิเมอร์ เทคโนโลยยีาง วิศวกรรมวสัดุ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.4.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ ต ่ากว่า 3.25 หรือมี
ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีสิทธิบตัรในสาขาวิชาเทคโนโลยียางหรือ
พอลิเมอร์ 
  2.4.3  ผู ้สมัครท่ีมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามท่ีก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
4. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 4.1 เอกสารประมวลผลการศึกษา 
 4.2 ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยียางท่ีมีความรู้และความสามารถดา้นยางและพอลิเมอร์ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาง ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จกัวิเคราะห์และ
ประยุกต์ได้อย่างเช่ียวชาญ เป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นผูมี้
คุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 รองศาสตราจารย ์ดร.เจริญ  นาคะสรรค ์  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
E-mail : charoen.na@psu.ac.th โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8880    
 6.2 ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน  หวัหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยยีาง E-mail : jintapun@yahoo.com 
โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8873    
 6.3 นางสาวธิดารัตน์ ศิลปรัศมี บณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
โทร. 0-7727-8888 ต่อ 8888  E-mail : Thidaratks1991@gmail.com 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา อยูร่ะหวา่งการจดัสรรค่าธรรมเนียม 
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2) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตว์น ้าและทรัพยากรประมง 
(นานาชาติ) 
ภาควิชาทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.1  
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรฯ  
  2.1.2 มีคุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา  
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 1.2  
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรฯ  
  2.2.2 มีคุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา  
 2.3 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
  2.3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ในสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดังรายละเอียดขา้งตน้ โดยได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  
  2.3.2 มีคุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา  
 2.4 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
  2.4.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ในสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดังรายละเอียดขา้งตน้ โดยได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 หรือโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  
  2.4.2 มีคุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา  
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3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หลกัฐานการส าเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลผลการศึกษา 7 ภาคการศึกษา ส าหรับผูท่ี้
คาดวา่ส าเร็จการศึกษา 
 3.2 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียน 
 3.3 Concept Proposal ความยาว 1-2 หนา้กระดาษ A4 เป็นภาษาองักฤษ 
 3.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 
50% (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าและทรัพยากรประมง ท่ีเปิดรับ
นักศึกษาทั้ งแผนเน้นวิจัย(ไม่ต้องเรียนภาคทฤษฎี) และแผนท่ีเรียนภาคทฤษฎีด้วย โดยมีการท า
วิทยานิพนธ์ในดา้น  
 1) การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  
 2) วิศวกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  
 3) การแปรรูปสัตวน์ ้า  
 4) ธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
 5) ทรัพยากรประมง 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัทิรา  พงษทิ์พยพ์าที ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
E-mail : pattirataweepreda@yahoo.com โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8932    
 6.2 ดร.จรีพร เรืองศรี  E-mai : jareeporn.r@psu.ac.th โทร 0-7735-5040 ต่อ 8630  
 6.3 นางสาวธิดารัตน์ ศิลป์รัศมี บณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
โทร. 0-7727-8888 ต่อ 8888  E-mail : Thidaratks1991@gmail.com 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา อยูร่ะหวา่งการจดัสรรค่าธรรมเนียม 
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3) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หลกัสูตรภาคปกต ิ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     15 คน 
2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มีผลงานวิจยัและผลงานตีพิมพเ์ป็นท่ียอมรับ หรือเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หลกัฐานการส าเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลการศึกษา 
 3.2 ส าเนาบตัรประชาชานและส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแบ่งออกเป็น  
3 สาขาวิชาเอก  
 1) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางพืช  
 2) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางสัตว ์ 
 3) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจุีลินทรีย ์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เน้นการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรในการสร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการผลิต การสร้าง
มูลค่าเพิ่มของพืชและสัตวเ์ศรษฐกิจของประเทศไทย การวิจยัระดบัปริญญาโทมีโจทยวิ์จยัเก่ียวขอ้งกบั
การผลิต การปรับปรุงพนัธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ การจดัการทางการเกษตร โดยมีพืชและสัตวท่ี์ส าคญัเช่น 
ไมผ้ลภาคใต ้ไมเ้ศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั พืชพลงังานพืชประจ าถ่ิน และการผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ
โดยเฉพาะดา้นการผลิตอาหารสัตว ์
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 รองศาสตราจารย ์ดร.โอภาส พิมพา ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โทร 0-77278-
880 ต่อ 8870 Email: opart.p@psu.ac.th 
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6.2 ดร.สุรพล ฐิติธนากุล รองประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โทร. 0-77278-880 ต่อ 8879   
E-mail : suraphon.t@psu.ac.th 
 6.2 นางสาวธิดารัตน์ ศิลป์รัศมี บณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร. 0-7727-8888 ต่อ 8888  E-mail : Thidaratks1991@gmail.com 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

4) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
ภาควิชาเทคโนโลยียาง     หลกัสูตรภาคปกติ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     15 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1. ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตหรือวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิตหรืออุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิตหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.1.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือมี
ผลงานวิจยั หรือมีประสบการณ์ท างานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  2.1.3  ผู ้สมัครท่ีมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามท่ีก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน  ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตหรือวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิตหรืออุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิตหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดว้ยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 
  2.2.3 ผู ้สมัครท่ีมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามท่ีก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
4. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 4.1 เอกสารประมวลผลการศึกษา 
 4.2 ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
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5. ค าแนะน าหลกัสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยียางท่ีมีความรู้และความสามารถดา้นยางและพอลิเมอร์ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาง ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จกัวิเคราะห์และ
ประยุกต์ได้อย่างเช่ียวชาญ เป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจยัท่ี มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นผูมี้
คุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 รองศาสตราจารย ์ดร.เจริญ  นาคะสรรค ์  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
E-mail : charoen.na@psu.ac.th โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8880    
 6.2 ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน  หวัหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยยีาง E-mail : jintapun@yahoo.com 
โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8873    
 6.3 นางสาวธิดารัตน์ ศิลปรัศมี บณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
โทร. 0-7727-8888 ต่อ 8888  E-mail : Thidaratks1991@gmail.com 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา อยูร่ะหวา่งการจดัสรรค่าธรรมเนียม 
 

5) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้และทรัพยากรประมง 
(นานาชาติ) 
ภาควิชาทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง   หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     20 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
 ผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าดา้นวิทยาศาสตร์ สาขาเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้า วาริชศาสตร์ เทคโนโลยกีารผลิตทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาศาสตร์
ทางทะเล เทคโนโลยีการประมง เทคโนโลยีทางทะเล ประมง เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 มีประสบการณ์การ
ท างานดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ามาอย่างน้อย 2 ปี และมีผลการสอบภาษาองักฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP 
หรือ TOEFL (paper based หรือ institutional testing program หรือ computer based หรือ internet based) 
หรือ IELTS (อาจจะมีผลผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์) ทั้ งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
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 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
 ผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าดา้นวิทยาศาสตร์ สาขาเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้า วาริชศาสตร์ เทคโนโลยกีารผลิตทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาศาสตร์
ทางทะเล เทคโนโลยีการประมง เทคโนโลยีทางทะเล ประมง เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 มีประสบการณ์การ
ท างานดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ามาอย่างน้อย 1 ปี และมีผลการสอบภาษาองักฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP 
หรือ TOEFL (paper based หรือ institutional testing program หรือ computer based หรือ internet based) 
หรือ IELTS (อาจจะมีผลผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์) ทั้ งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 3.1 หลกัฐานการส าเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลผลการศึกษา 7 ภาคการศึกษา ส าหรับผูท่ี้
คาดวา่ส าเร็จการศึกษา 
 3.2 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียน 
 3.3 Concept Proposal ความยาว 1-2 หนา้กระดาษ A4 เป็นภาษาองักฤษ 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าและทรัพยากรประมง ท่ีเปิดรับ
นักศึกษาทั้ งแผนเน้นวิจัย(ไม่ต้องเรียนภาคทฤษฎี) และแผนท่ีเรียนภาคทฤษฎีด้วย โดยมีการท า
วิทยานิพนธ์ในดา้น  
 1) การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  
 2) วิศวกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  
 3) การแปรรูปสัตวน์ ้า  
 4) ธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
 5) ทรัพยากรประมง 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัทิรา  พงษทิ์พยพ์าที ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
E-mail : pattirataweepreda@yahoo.com โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8932    
 6.2 ดร.จรีพร เรืองศรี  E-mai : jareeporn.r@psu.ac.th โทร 0-7735-5040 ต่อ 8630  
 6.3 นางสาวธิดารัตน์ ศิลป์รัศมี บณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
โทร. 0-7727-8888 ต่อ 8888  E-mail : Thidaratks1991@gmail.com 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา อยูร่ะหวา่งการจดัสรรค่าธรรมเนียม   

mailto:Thidaratks1991@gmail.com
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6) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
ภาควิชาเคมีประยุกต์     หลกัสูตรภาคปกติ      
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ               10 คน    
 - กลุ่มวิชาเคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติและการประยกุต ์
 - กลุ่มวิชาเคมีประยกุตท์างพอลิเมอร์ 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 
  2.1.1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นเคมี หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เกรดเฉล่ีย
ไม่ต ่ากวา่ 3.25 และมีประสบการณ์ในการท าโครงงานวิจยัดา้นเคมี หรือ  
  2.1.2) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามขอ้ 2.1.1 กรณีท่ีมีเกรดเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.75 จะตอ้งผลงาน
ตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีมาตรฐานสากลหรือวารสารระดบัชาติเป็นอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ในระยะเวลา 3 ปี 
  2.1.3) คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร      
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 
  2.2.1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นเคมี หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เกรดเฉล่ีย
ไม่ต ่ากวา่ 2.75 และมีประสบการณ์ในการท าโครงงานวิจยัดา้นเคมี หรือ  
  2.2.2) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามขอ้ 2.2.1 กรณีท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่ากว่า 2.75 จะตอ้งผลงาน
ตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีมาตรฐานสากลหรือวารสารระดบัชาติเป็นอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ในระยะเวลา 3 ปี 
  2.2.3) คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
     3.1 หลกัฐานการส าเร็จการศึกษาและเอกสารประมวลผลการศึกษา 
     3.2 ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยกุต ์มุ่งเนน้ผลิตมหาบณัฑิตให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในดา้นทฤษฎี หลกัการแนวคิดท่ีส าคญั รวมถึงความเช่ียวชาญทางดา้นงานวิจยัและพฒันางานใน
สาขาวิชาเคมีเพื่อไปประยุกตใ์ชใ้นงานต่างๆ ดา้นเคมีพอลิเมอร์ เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ และศาสตร์ใน
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กิดการพฒันาในสาขาวิชา
เคมีประยกุต ์พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณตามหลกัวิชาชีพ 
 หลกัสูตรมี 2 แผน ดงัน้ี 
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 แผน ก แบบ ก1      36 หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก2      36 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบงัคบั     9 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก     9 หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์     18 หน่วยกิต 
 หมายเหต ุ
 1. หลกัสูตรแผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 จะตอ้งลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สัมมนา 1 
สัมมนา 2 และ สัมมนา 3 แบบไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
 2. หลกัสูตรแผน ก แบบ ก1 จะตอ้งลงทะเบียนในรายวิชาวิธีการวิจยัทางเคมีประยุกต ์แบบไม่นบั
หน่วยกิต (Audit) 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
           6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรัณย ูใคลคลาย  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8603  E-mail : saranyoo.k@psu.ac.th 
 6.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรินุช ชุมแกว้ โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8603   
E-mail : parinuch.c@psu.ac.th 
 6.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โสภา เช่ียวชาญวุฒิวงศ ์ โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8600   
E-mail : surpa.c@psu.ac.th 
 6.4 นางสาวธิดารัตน์ ศิลป์รัศมี บณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
โทร. 0-7727-8888 ต่อ 8888  E-mail : Thidaratks1991@gmail.com  
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 

7) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ 
ภาควิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ  หลกัสูตรภาคปกติ     
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ                25 คน   
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 
  2.1.1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 หรือ  

mailto:saranyoo.k@psu.ac.th
mailto:parinuch.c@psu.ac.th
mailto:surpa.c@psu.ac.th
mailto:Thidaratks1991@gmail.com
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  2.1.2) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตาม ขอ้ 1) มีเกรดเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2.50 และจะตอ้งมีผลงาน
ตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีมาตรฐานสากลหรือวารสารระดบัชาติเป็นอยา่งนอ้ย 1 เร่ืองในระยะเวลา 3 ปี หรือ 
 2.2 ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 
  2.2.1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.50 หรือ  
 2.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หลกัฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
     3.1 หลกัฐานการส าเร็จการศึกษาและเอกสารประมวลผลการศึกษา 
     3.2 ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. ค าแนะน าหลกัสูตร  
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ มุ่งผลิต
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่กบั
งานทางด้านวิทยาการค านวณ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
นวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีการส่งเสริมให้เป็นผูป้ระกอบการรายใหม่หรือสามารถ
ช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้ท างานท่ีเก่ียวข้องทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถประกอบอาชีพไดอ้ย่างย ัง่ยืน รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 การวิจยัครอบคลุมทั้งดา้นคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละวิทยาการค านวณ เช่น Internet of Things (IoT: 
Smart Farm, Smart Health, Smart City) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) การวิเคราะห์ขอ้มูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) การคน้พบองคค์วามรู้ (Knowledge 
Discovery) ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence/Analytic Service) ตัวแบบทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
(Mathematical/Statistical Modelling) ระบบการจ าลองของไหล (Fluid Dynamic system) การศึกษาแบบ
อจัฉริยะ (Smart Education) ตวัแบบทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Modeling) และการเสริมสร้างให้เป็น
ผูป้ระกอบการในรูปแบบ Startup เป็นตน้ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
โทร. 085-6910066, 0-77278-880 ต่อ 8606  E-mail : siriwan.wo@psu.ac.th  
 6.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราภรณ์ เมืองประทบั อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
โทร. 0-77278-880 ต่อ 8603  E-mail : jirapond.m@psu.ac.th  
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 6.3 นางสาวธิดารัตน์ ศิลปรัศมี บณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
โทร. 0-7727-8888 ต่อ 8888  E-mail : Thidaratks1991@gmail.com 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียม 
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วทิยาเขตตรัง 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

1) หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
หลกัสูตรภาคสมทบ       
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ     60 คน 
 - กลุ่มวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 
 - กลุ่มวิชาการบญัชีและการเงินเพื่อการจดัการ 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนการศึกษา ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข) 
 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   
 2.2 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
    3.1 ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ทั้งฉบบัจริงและส าเนา 
 3.2 ส าเนาปริญญาบตัร 
 3.3 หนงัสือรับรองการศึกษาหรือประสบการณ์การท างาน (Recommendation) จากอาจารยผ์ูส้อน
หรือผูบ้งัคบับญัชา (ถา้มี) 
4. ก าหนดการสอบ 
 - ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือท่ีแนะน าให้ใช้ในการเตรียมตัวสอบ 
 5.1 หนงัสือเรียนภาษาองักฤษ 
 5.2 ความรู้พื้นฐานดา้นการบริการและการท่องเท่ียว 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 6.1 งานหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โทร 075 - 201765 
 6.2 งานรับนกัศึกษา โทร 075-201770 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 42,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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ภาคผนวก 1 
(ส าเนา) 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เร่ือง  แนวปฏิบัติในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวปฏิบติัในการรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แนวปฏิบติัในการรับ
สมคัรบุคคลเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ฉบบัลงวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 
ขอ้ 2 รูปแบบและระยะเวลาการรับสมคัรผา่นระบบรับเขา้ศึกษาบณัฑิตศึกษา 
2.1 การรับสมคัรแบบประจ าปี เร่ิมรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม – 15 กุมภาพนัธ์ ของทุกปี 
2.2 การรับสมคัรแบบตลอดปี เร่ิมรับสมคัรตั้งแต่ 16 กุมภาพนัธ์ – 14 ธนัวาคม ของทุกปี 
 ขอ้ 3 ก าหนดการเขา้ศึกษาแต่ละภาคการศึกษาใหอ้า้งอิงตามประกาศของมหาวิทยาลยัว่าดว้ยเร่ือง
ก าหนดเปิด – ปิด ภาคการศึกษาประจ าปี  
 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา  
        4.1 ช าระค่าธรรมเนียมผ่าน Bill Payment จ านวน 600 บาท โดยพิมพใ์บแจง้ยอดช าระเงิน และ
น าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชยท์ุกสาขาทัว่ประเทศ 
        4.2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมผา่นระบบ Paypal จ านวน 640 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมคัร 
จ านวน 600 บาท และค่าธรรมเนียมการช าระผา่น Paypal จ านวน 40 บาท) 
        4.3 ช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ 2C2P จ านวน 620 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมคัร จ านวน  
600 บาท และค่าธรรมเนียมการช าระผา่น 2C2P จ านวน 20 บาท) 
 ขอ้ 5 การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา มี 2 กรณี ดงัน้ี 
        5.1 การสมคัรประเภทเกียรตินิยม ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา
มาแลว้ไม่เกิน 2 ปี (นบัถึงปีการศึกษาท่ีสมคัร) และมีผลการศึกษาระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25  
การสมคัรสามารถสมคัรไดเ้ฉพาะหลกัสูตรภาคปกติ และใชสิ้ทธ์ิในการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสมคัรได้
เพียง  
1 สาขาวิชา เท่านั้น พร้อมแนบใบประมวลผลการศึกษา  
         5.2 การรับสมคัรนกัศึกษาจากกิจกรรมเปิดบา้นบณัฑิตศึกษา/ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร/แนะ
แนวการศึกษา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบณัฑิตวิทยาลยั และตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีผลการศึกษาระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75  
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 ขอ้ 6 กรณีผูส้มคัรเป็นนกัศึกษาท่ีก าลงัจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาหรือใชเ้วลาศึกษาเกินกวา่ท่ี
หลกัสูตรก าหนด ไม่สามารถยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสมคัรได ้ 
 ขอ้ 7 กรณีผูส้มคัรมีคุณสมบติัไม่ตรงตามสาขาวิชาก าหนด/เอกสารการสมคัรไม่ครบถว้น/ยกเลิก
การสมคัรหลงัจากบณัฑิตวิทยาลยัออกบตัรประจ าตวัผูส้มคัรแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัสามารถยกเลิกการ
สมคัร และไม่คืนเงินคา่สมคัรไม่วา่กรณีใด 
ขอ้ 8 ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัน้ีได ้หรือมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติั
นอกเหนือท่ีก าหนดในประกาศน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  
 ทั้งน้ี ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี       1         มีนาคม 2562 
 
 
 

     ด ารงศกัด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง 
        (ศาสตราจารย ์ดร.ด ารงศกัด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง) 
                                                                 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าเนาถูกตอ้ง               
 
ศุภรัสม์ิ สุวรรณสะอาด                                                                               
(นางสาวศุภรัสม์ิ สุวรรณสะอาด) 
นกัวิชาการอุดมศึกษา                                                              ศุภรัสม์ิ/ร่าง/พิมพ/์ทาน 
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(ส าเนา) 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

เร่ือง  เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ขอ้ 
12.4 ก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก จะตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑท่ี์
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบใหก้ าหนดเกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษส าหรับ
ผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก ฉบบัลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2561 

ขอ้ 2 เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษเพื่อเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอกใหใ้ชผ้ลการสอบความรู้
ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัสอบ ดงัน้ี 

PSU-TEP       คะแนนถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะ (ฟัง อ่าน เขียน)                  
ไม่ต ่ากวา่ 50% หรือ 

CU-TEP       ไม่ต ่ากวา่  50     คะแนน หรือ 
TOEFL (Paper Based)          ไม่ต ่ากวา่ 450    คะแนน หรือ 
TOEFL (revised Paper-delivered Test)  ไม่ต ่ากวา่  34     คะแนน หรือ 
TOEFL (Institutional Testing Program)  ไม่ต ่ากวา่ 470    คะแนน หรือ 
TOEFL (Computer Based)    ไม่ต ่ากวา่ 133    คะแนน หรือ 
TOEFL (Internet Based)       ไม่ต ่ากวา่   45    คะแนน หรือ 
IELTS        ไม่ต ่ากวา่  4.5    คะแนน 
ขอ้ 3 เกณฑก์ารพิจารณาระดบัคะแนนผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษของผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัปริญญาเอก หากหลกัสูตรใดก าหนดแตกต่างจากขอ้ 2 ใหเ้ป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรซ่ึงผา่นความเห็นชอบของคณะแลว้ และแจง้บณัฑิตวิทยาลยัเพื่อทราบ 

ข้อ 4 ส าหรับหลักสูตรท่ีมีการก าหนดเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
หลกัสูตรก าหนด และแจง้บณัฑิตวิทยาลยัเพื่อทราบ 

ขอ้ 5 กรณีผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกเป็นนกัศึกษาต่างชาติ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
คุณสมบติัผูส้มคัรชาวต่างชาติตามท่ีหลกัสูตรก าหนด และแจง้บณัฑิตวิทยาลยัเพื่อทราบ 
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ขอ้ 6 กรณีท่ีไม่มีผลสอบความรู้ภาษาองักฤษ ตามขอ้ 2 ให้คณะหรือหลกัสูตร ด าเนินการจดัให้
ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกเขา้รับการทดสอบโปรแกรม Tell Me More ทั้งน้ี ใหค้ณะหรือ
หลกัสูตรก าหนดหัวขอ้ระดบั/ทกัษะสาขาท่ีสอบตามความเหมาะสม 
 

ทั้งน้ี  ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป  
   

ประกาศ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
     
 

   ด ารงศกัด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง 
         (ศาสตราจารย ์ดร.ด ารงศกัด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง) 
                                                            คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าเนาถูกตอ้ง 
ปณษัฐา หิรัญสาลี 
(นางสาวปณษัฐา หิรัญสาลี)                                                                          
พนกังานบริหารทัว่ไป                                                                      ปณษัฐา/ร่าง/พิมพ/์ทาน 
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หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจ าตัว (Recommendation) 
 
หลกัสูตร...................................................................................................................................................... 
ช่ือผูส้มคัร………………………………………………………………………………………………… 
วนั เดือน ปี ท่ีออกหนงัสือรับรอง ..………………………………………………………………………. 
ขา้พเจา้ประเมินคุณสมบติัของผูส้มคัรในฐานะ 
 อาจารยผ์ูเ้คยสอน 
 อาจารยผ์ูค้วบคุมการศึกษา หรือการวิจยั 
 ผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้หน่วยงาน หรือนายจา้ง 
โปรดประเมินผูส้มคัรตามรายการขา้งล่าง โดยกาเคร่ืองหมาย ในวงกลมท่ีแสดงระดบัแห่งลกัษณะ
หน่ึง ๆ ดงัน้ี      5 = ดี     4 = ปานกลาง     3 = ต ่า     2 = ไม่เป็นท่ีพอใจ     1 =  ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้

หัวข้อประเมิน 5 4 3 2 1 
1. สติปัญญา  ผูส้มคัรมีสติปัญญาสูงพอจะศึกษาในระดบัมหาบณัฑิตได้
เพียงใด 

     

2. ความสามารถในการเรียนหรือปฏิบติังานท่ีแลว้มา ท่านเห็นวา่ผูส้มคัรอยูใ่น
ระดบัใด 

     

3. ความอุตสาหะผูส้มคัรเป็นคนพากเพียรในงานต่าง ๆเพียงใด      
4. ความรับผิดชอบ  ผูส้มคัรเป็นคนรับผิดชอบในภาระหนา้ท่ีเพียงใด      
5. วินิจฉยั  ผูส้มคัรเป็นคนมีเหตุผลในการท าความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ และการปฏิบติังานต่าง ๆ เพียงใด 

     

6. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ผูส้มคัรสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้พียงใด      
7. ประโยชน์ของหน่วยงาน  หลงัผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาภาษาไทย      
8. ความสามารถในการพูด  ผูส้มคัรมีความสามารถใน การแสดงออกซ่ึงความ
คิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา การอภิปราย และอ่ืน ๆ ดว้ยวาจาอยา่งแจ่มชดั 
รัดกุม และจูงใจเพียงใด 

     

9. ความสามารถในการเขียน  ผูส้มคัรมีความสามารถ ในการแสดงออกซ่ึง
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา การอภิปราย และอ่ืน ๆ ดว้ยการเขียนอยา่ง
แจ่มชดั รัดกุม และจูงใจเพียงใด 
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หัวข้อประเมิน 5 4 3 2 1 
10.  ความสามารถในการอ่านผูส้มคัรมีความสามารถในการแสดงออก ซ่ึง
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา การอภิปราย และอ่ืน ๆ ดว้ยการอ่านอยา่ง
แจ่มชดั รัดกุม และจูงใจเพียงใด 

     

11. ความสามารถในการเขียน  ผูส้มคัรมีความสามารถ ในการเขียน
ภาษาองักฤษ ในลกัษณะเป็นรายงาน หรือบทความทางวิชาการเพียงใด 

     

 
โปรดให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  อาทิ  ประสบการณ์ในการวิจัย  ความคิดริเ ร่ิม 
ความสามารถพิเศษ อ่ืน ๆ ในเน้ือท่ีขา้งล่างน้ี 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………….………………………………………………………………… 
 
  โดยสรุปท่านเห็นวา่ : (โปรดท าเคร่ืองหมาย เพียงขอ้เดียว) 
    ผูส้มคัรสามารถเรียนส าเร็จไดแ้น่นอน 
    ผูส้มคัรคงสามารถเรียนไดส้ าเร็จ 
    ไม่แน่ใจวา่ผูส้มคัรจะเรียนไดส้ าเร็จ 
    คิดวา่จะเรียนไม่ส าเร็จ 
 
 ลงนามผูรั้บรอง………………………………………………………. 
                               (…………………………….……………………..) 
 ต าแหน่ง………………………………………………………..……… 
 สถานท่ีท างาน…………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………… 
 โทรศพัท…์……………………………………………………………. 
 โทรสาร……………………………………………………………….. 
 E-mail..……………………………………………………………….. 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
ส าหรับผูส้มคัรหลกัสูตร………………………………………………………………………………… 
1. ช่ือวิทยานิพนธ์
 ภาษาไทย…………………………………………………………………………………………… 
 ภาษาองักฤษ……………………………………………………………………………………….. 
2. หลกัสูตรและสาขาวิชา………………………………………………………………………………….        
3. ผูด้  าเนินการวิจยั………………………………………………………………………………………… 
4. คณะกรรมการท่ีปรึกษา (ถา้มี)…………………………………………………………………………. 
5. ความส าคญัและท่ีมาของการวิจยั……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
6. วตัถุประสงคข์องการวิจยั……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
7. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยั 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเอกสารอา้งอิง  
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
9. ระเบียบวิธีวิจยั 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



282 
 

 

 
10. ขอบเขตของการวิจยั 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
11. ระยะเวลาการท าวิจยั 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
12. แผนการด าเนินงานตลอดการวิจยั   
กิจกรรม/ขั้นตอน เดือน 
การด าเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
13. สถานท่ีท าการวิจยั ทดลอง หรือเก็บขอ้มูล วสัดุ/อุปกรณ์การท าวิจยั  
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ ทุกองคป์ระกอบให้เสนอให้กระชบั  ชดัเจน  สอดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง  มีการอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง
และเป็นระบบเดียวกนั 
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Concept paper 
 
ส าหรับผู ้สมัครระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์  และ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (กลุ่มวิชาทนัตสาธารณสุข) 
ช่ือ – นามสกุล ............................................................................................................................................. 
ช่ือเร่ือง ........................................................................................................................................................ 
ค าถามการจยั………………………………………………………………………………….................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
วตัถุประสงค.์................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
เหตุผลและท่ีมาของการศึกษา ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
วิธีการวิจยัโดยสังเขป……………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาท่ีใช ้
...................................................................................................................................................................... 
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หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน 
 
ส าหรับการสมคัรสอบคดัเลือกในสาขาวิชาท่ีระบุวา่ผูส้มคัรตอ้งมีประสบการณ์การท างาน 
ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………........................................
ต าแหน่ง……….………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………….อ าเภอ……………………………………….…. 
จงัหวดั………………………………… 
กรณีรับราชการ (โปรดระบุ) สังกดักอง…………………………….……กรม…………….……………. 
กระทรวง………………………………………………………………………………………………… 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรคือ นาย/นาง/นางสาว…………………...…………………………………………… 
ซ่ึงประสงคจ์ะสมคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตร   ภาคปกติ       ภาคค ่า   ภาคสมทบ 
ระดบั   ป.เอก        ป.บณัฑิตชั้นสูง          ป.โท          ป.บณัฑิต 
สาขาวิชา…………………………………………………….....................................................................
คณะ……………………………………………….……วิทยาเขต……………….……………………… 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปฏิบติังานในต าแหน่ง……………………………………………………. 
อ าเภอ…………..……………….………………จงัหวดั…………………..…………….……………… 
กรณีรับราชการ(โปรดระบุ)สังกดักอง……………………………กรม………………....………………. 
กระทรวง………………………………………………………………………………………….……… 
มีประสบการณ์ท างานดา้น……………….…………………………….…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
โดยปฏิบติังานในหนา้ท่ี…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตั้งแต่วนัท่ี..…..……..เดือน…………………………………พ.ศ……………..ถึงวนัท่ี…………….........
เดือน………….………...พ.ศ……….……รวมเป็นเวลาทั้งส้ิน……….…….ปี ………….…………เดือน 
 

 (ลงนาม)……………………………………………………..…… 
                                                             (……………………………………………………….……..) 
                                                     ต าแหน่ง………………………………………………………………… 
                                                              วนัท่ี……………………….……………………………..……………… 
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1. ผูล้งนามรับรอง ตอ้งมีฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในหน่วยงาน เช่น อาจารยใ์หญ่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล คณบดี อธิการบดี ผูว่้าราชการจงัหวดั ผูจ้ดัการบริษทั เป็นตน้ 
2. สามารถใชแ้บบฟอร์มหนงัสือรับรองของหน่วยงานตน้สังกดัได ้ ทั้งน้ีขอให้ระบุการมีประสบการณ์ การท างานดา้นใดดา้น
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