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1. กำหนดการรับสมัครรอบประจำปี 2564 (สำหรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564)   
            เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 

กำหนดการ กิจกรรม 
15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 รับสมัคร (สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) 
3 ธันวาคม 2563  ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย 
ธันวาคม 2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาดำเนินการสอบคัดเลือก 
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) 

ผู ้สมัครสามารถตรวจผลสอบได้ด ้วยตนเอง โดยกรอกปี
การศึกษา เลขที ่ใบสมัคร และรหัสบัตรประชาชนทาง 
Website: 
https://gradmis.psu.ac.th/admission/home.php 

2. แผนการศึกษา 
 1) ระดับปริญญาเอก 
 แบบ 1 หมายถึง การศึกษาที่เน้นการวิจัย ศึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว แบ่งออกเป็น 
   แบบ 1.1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
   แบบ 1.2  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 แบบ 2 หมายถึง การศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 
   แบบ 2.1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
   แบบ 2.2  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2) ระดับปริญญาโท 
 แผน ก แบบ ก 1 หมายถึง    การศึกษาที่เน้นการวิจัยศึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  
 แผน ก แบบ ก 2 หมายถึง    การศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ 
 แผน ข     หมายถึง  การศึกษาที ่ศ ึกษารายวิชาโดยไม่ต ้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต ้องทำ 
           สารนิพนธ์ 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
   1) file สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี/โท จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่
เกิน 3 MB (รูปแบบ .jpg, gif, tif, png, .pdf) กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของ
ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบหลักฐานผลการศึกษาภาคการศึกษาล่าสุด 

     2) file โครงร่างงานวิจัยหรือผลงานวิจัย จำนวน 1 ชุด (ตามที่สาขาวิชากำหนด) ขนาดไม่เกิน 3 
MB  (รูปแบบ .jpg, gif, tif, png, .pdf) 
    3) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ กรณีท่ีสมัครในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท (ถ้ามี) 

 4) หลักฐานเฉพาะสาขาวิชา ตามที่ระบุไว้ในสาขาวิชา ให้ยื่นที่ภาควิชาก่อนวันสอบข้อเขียนและ/
หรือสอบสัมภาษณ ์

5) กรณีที่ไม่สามารถแนบ file หลักฐานประกอบการรับสมัครใดได้ ให้นำสำเนามายื่นในวันสอบ 
(ยกเว้นผู้สมัครประเภทเกียรตินิยมที่ต้องแนบมาพร้อมการสมัครออนไลน์) 
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4. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
1) ตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาจากคู่มือการรับสมัคร  

  2) เข้าระบบการรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่ website: http://gradmis.psu.ac.th/admission 
  3) ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร 
  4) กรอกใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน และยืนยันการส่งใบสมัครผ่านระบบ ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบ
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงในการ
ติดตามสถานะการสมัคร  
  5) เมื่อผู้สมัครทำรายการสำเร็จแล้วให้พิมพ์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครต้องใช้เลขที่ใบ
สมัครร่วมกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในการติดตามสถานะการสมัคร 
      6) ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาได้มากกว่าหนึ่งสาขาวิชา หากวันและเวลาสอบไม่ซ้ำซ้อนกัน 
และหากผู้สมัครได้ยืนยันการส่งใบสมัครในสาขาใดแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครภายหลังได้ 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
1) ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน Bill Payment จำนวน 600 บาท โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินและชำระเงิน 

ณ ตู้ATM/เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านทาง SCB EASY APP  
2) ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Paypal จำนวน 640 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 600 บาทและ

ค่าธรรมเนียมการชำระผ่าน Paypal 40 บาท) 
 3) ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ 2C2P จำนวน 620 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 600 บาทและ
ค่าธรรมเนียมการชำระผ่าน 2C2P 20 บาท) 
 4) การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร สามารถชำระได้ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เท่านั้น หากพ้น
กำหนดนี้แล้ว ขอถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 
         5) ผู้สมัครประเภทผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสามารถสมัครได้
เฉพาะในหลักสูตรระดับปริญญาโทภาคปกติเท่านั้น และจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยต้องมี
คุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 2 ปี (นับถึงปีการศึกษาที่สมัคร) และมีผลการศกึษา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งนี ้ผู ้สมัครสามารถใช้สิทธิ์การสมัครประเภทเกียรตินิยมได้เพียง 1 
สาขาวิชาเท่านั้น 

6. การพิจารณาใบสมัคร 
1)  บัณฑิตวิทยาลัยจะทำการพิจารณาข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร ทั้งนี้การพิจารณาให้

เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชานั้น ๆ 
 2 ) การนับระยะเวลาของประสบการณ์การทำงาน บัณฑิตวิทยาลัยจะนับถึงปีที่สมัครเข้าศึกษา 
 3) หากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่
พิจารณาใบสมัคร 
 4) กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิกการสมัครภายหลังจากท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ออกบัตรประจำตัวผู้สมัครแล้ว 
บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 5) กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามสาขาวิชากำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณี
ใด 
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7. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบ 
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นใดที่

แสดงว่าผู้สมัครและผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกัน หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชา
กำหนด               

8. การกำหนดเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา  
1) เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  

ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษและมีผลการสอบจากสถาบันที่
บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันสอบ ดังนี้ 
PSU-TEP คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ (ฟัง อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 50% หรือ  
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ  
TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ  
TOEFL ( revised Paper-delivered 
Test)  

ไม่ต่ำกว่า 34 คะแนน หรือ  

TOEFL ( Institutional Testing 
Program) 

ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน หรือ  

TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 133 คะแนน หรือ  
TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ  
IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน 

ท ั ้ งน ี ้  ในกรณ ีหล ักส ูตรใดม ี เกณฑ ์คะแนนสอบภาษาอ ั งกฤษเป ็นการเฉพาะนอกเหนือ 
จากท ี ่ บ ั ณฑ ิ ต ว ิ ทย าล ั ยกำหนด  ให ้ เ ป ็ น ไปตาม เกณฑ ์ ของหล ั กส ู ต ร  ด ู ร ายละ เอ ี ยด ได ้ ที่  
https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/admission.html 

2) เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
การผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่

หลักสูตรกำหนด   
3) กรณีท่ีผู้สมัครไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือผลคะแนนไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะต้องดำเนินการ

สอบ Placement Test ด้วยโปรแกรม Tell Me More โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะกำหนดบัญชีและระยะเวลาใน
การสอบแก่ผู้สมัครผ่านทางอีเมล์ที่ระบุในใบสมัคร    

9. สถานที่ติดต่อสอบถาม 
 1) วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย  มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร์  ว ิทยา เขตหาดใหญ่  ช ั ้ น  10 -  11  อาคาร 2  
ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7428-6983 หรือ E-mail: grad@group.psu.ac.th  
หรือ website: https://grad.psu.ac.th/ 

2) วิทยาเขตปัตตานี 
 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 
0-6422-6256-6 E-mail: chittree.a@psu.ac.th 
 3) วิทยาเขตภูเก็ต 
 งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83120  
โทร. 0-7627-6050-1 โทรสาร 0-7627-6029 E-mail: paphichaya.n@phuket.psu.ac.th  
  

https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/admission.html
mailto:paphichaya.n@phuket.psu.ac.th
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 4) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
  งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี  84000 โทร. 0-7735-5450 E-mail: tippawan.ro@psu.ac.th  
   5) วิทยาเขตตรัง 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว ิทยาเขตตรัง 102 หมู ่  6 ต.ควนปริง อ.เม ืองตรัง จ.ตรัง 92000  
โทร. 075-201765 E-mail: theeranit.j@psu.ac.th 

10. สิ่งที่ผู้สมัครควรทราบและปฏิบัติ 
 1) หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาของหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียน ให้ติดต่อกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในรายละเอียดการรับสมัครของแต่
ละสาขาวิชา 
 2) กรณีหลักฐานการสมัครที่ส่งมา หากเป็นฉบับสำเนาขอให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วย
ตนเองทุกฉบับ 
 3) การยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
▪ หากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน หรือไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่

พิจารณาใบสมัครและจะไม่ติดต่อหรือแจ้งไปยังผู้สมัคร จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ 
▪ หากใกล้กำหนดวันสอบคัดเลือก แต่ผู้สมัครยังไม่ได้รับหลักฐาน “บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ” ซึ่ง

บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงในวัน
สอบ  
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เรียนทีว่ิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)                 
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ                        10   คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แบบ 1.1 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา 
 3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์
ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หลักฐานการสมัครให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด   
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ เทอม 1/2564 
สอบสัมภาณ์ เทอม 1/2564 (รอบตลอดปี) 

มีนาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 

ห้องเรียน 2 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

สอบสัมภาษณ์ เทอม 2/2564 พฤศจิกายน 2564 ห้องเรียน 2 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
อย่างมีถาวรภาพ ตัวอย่างเช่น มีการนำเอาโจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาของชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งมาบูรณาการเข้ากับ
แผนพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาใช้เป็นหัวข้อของวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ หลักสูตร
นี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีความรึความสามารถในการบูรณา
การความรู้ ทางดด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการพื่นที่และพัฒนา
ทรัพยากรบริเวณทะเลและชายฝั่งบนพื้นฐานของความสมดุลของระบบนิเวศเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
การเน้นการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นหลัก  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6.1 รศ.ดร.ศิริพร  ประดิษฐ์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั ่ง คณะการจัดการ
สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  โ ท ร .  0 7 4 - 2 8 6829  E-mail oramas.s@psu.ac.th โ ท ร  0 7 4 2 8 2 3 2 9  E-mail: 
siriporn.pra@psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 

mailto:oramas.s@psu.ac.th
mailto:siriporn.pra@psu.ac.th
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2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปกติ        (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)              
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ     15   คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ  
    เฉพาะแบบ 1.1 แผนวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาหรือเทียบเท่า โดยให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

3.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้  
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาหรือเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 (หรือ

มีบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติในฐาน TCI, Scopus, หรือ Web of science)  
- มีประสบการณ์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1 ปี หรือ มี

ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ

ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเข้าศึกษาแบบทดลองเรียนและต้องผ่านการประเมินทักษะทาง
ภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะ
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในหนึ่งปีการศึกษาแรก  

- คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 กรอบแนวคิดโครงงานวิจัย (concept research proposal) จํานวน 1 ชุด (1-2 หนา้) 
4.2 ผลงานวิจัยที่เคยทำ  
4.3 หนังสือรับรองการศึกษาหรือปริญญาบัตรในระดับอุดมศึกษา 
4.4 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับอุดมศึกษา 
4.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, PSU TEP, CU-TEP  
4.6 หนังสือรับรองคุณสมบัติประจําตัว (Recommendation Letter) จากอาจารย์ผู้สอนหรือ
ผู้บังคับบัญชา จํานวน 1 ชุด 
4.7 ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Curriculum vitae) 

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ์ วันที่  9 เมษายน 2564 
เวลา 13.00-15.00 น. 

ห้องประชุม E401 ชั้น 4  
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั ่งย ืน มุ ่งเน้นการสร้างกำลังคนที ่มีความรู ้ความสามารถ  
ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
และอยู่บนพื้นฐานการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโจทย์ของพลังงาน หลักสูตรฯ 
มีจุดเด่นในหลากหลายด้าน อาทิ มีการบูรณาหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการใน
ด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มีการออกแบบรายวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปัจจุบัน ซึ่งให้
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ความสำค ัญก ับการจ ัดการพล ั ง งาน เศรษฐศาสตร ์พล ั ง งาน รวมถึ งผลกระทบจากพล ั ง งาน  
มีการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพกับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานอื ่น ทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศ  มีการจัดทำกลุ ่มชุดวิชา (module) เพื ่อเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียน ทั้งที่เป็นนักศึกษาในระบบและผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ด้านพลังงานและ
สิ ่งแวดล้อมในรายวิชา เพื ่อนำมาแก้ไขปัญหาที่ตนเองสนใจ หรือตามความต้องการของอุตสาหกรรม   
มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถ  
ต่อยอดสิ ่งที ่น ักศึกษาสนใจ นำไปสู ่การสร้างงานวิจัยในอนาคต  อีกทั ้ง มีการจัดการเรียนการสอน  
แบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
 ปัจจุบันหลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอบ การดำเนินงานวิจัย และการ
ร ับหน ้ าท ี ่ อาจารย ์ท ี ่ ปร ึ กษาว ิทยาน ิพนธ ์  เช ่น  คณะว ิทยาศาสตร ์  คณะว ิศวกรรมศาสตร์   
คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ
โดยคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการทําวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่กล่าวข้างต้นนี้ 
เป็นเพียงกรอบแนวทางในการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับหัวข้อใน
การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้ คณะฯ มีนโยบายที่จ ะผลักดันให้นักศึกษามี
ระบบการปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-supervision) ระหว่าง คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ผศ.ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง ประธานหลักสูตร E-mail: khamphe.p@psu.ac.th  
 7.2 น.ส. ปวีณรัตน์ ณ พัทลุง ผู้ประสานงานหลักสูตร  E-mail: paweenrat.n@psu.ac.th  
โทร: 074-286803 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
หลักสูตรภาคปกติ      (แผน ก เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) 

 (แผน ข เรียน เสาร์- อาทิตย์)                
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ            15    คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ         แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร     

3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
 3.2 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หลักฐานการสมัครให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด    
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ เทอม 1/2564 
สอบสัมภาณ์ เทอม 1/2564  
(รอบตลอดปี) 

มีนาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 

ห้องเรียน 2 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

สอบสัมภาษณ์ เทอม 2/2564 พฤศจิกายน 2564 ห้องเรียน 2 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
   หลักสูตรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
อย่างมีถาวรภาพ ตัวอย่างเช่น มีการนำเอาโจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่ชายฝั่งมาบูรณาการเข้า
กับแผนพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาใช้เป็นหัวข้อของวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีความรึความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ ทางดด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เพ่ือนำมาใช้ในการจัดการ พ่ืนที่
และพัฒนาทรัพยากรบริเวณทะเลและชายฝั่งบนพ้ืนฐานของความสมดุลของระบบนิเวศเพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเน้นการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นหลัก   
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   7.1 ดร.มนัสวัณฏ์  แสงศักดา ภัทรธำรง  โทร 074282328 E-mail: vioheart@hotmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  28,000 บาท 
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4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน  
หลักสูตรภาคปกติ           (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)                               
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ                          10 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  และแผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 แผน ก แบบ ก1 
  3.1.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 
  3.1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 และเป็น
ผู้ผ่านประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เลือกทำวิจัย และ/หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในสาขานั้นๆ มาก่อน 

3.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร  
3.2 แผน ก แบบ ก2 

  3.2.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 
  3.2.2  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 และ 
เป็นผู้ผ่านประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ปี 
  3.2.3  คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.3 แผน ข 
3.3.1  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ 

  3.3.2  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.25 และ 
เป็นผู้ผ่านประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ปี 

 3.3.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  

หลักฐานประกอบการรับสมัครให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 
      

วันที่ 1 เมษายน 2564 
เวลา 10.00 น. 
(ส่งผลภายใน 15 เมษายน 2564) 

ห้องประชุม ชั้น 3  (E 306) 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม    

สอบสัมภาษณ์ รอบ2  
และตลอดปี 

วันที่ 30 เมษายน 2564 
เวลา 10.00 น. 
(ส่งผลภายใน 5 พฤษภาคม 2564) 

ห้องประชุม ชั้น 3  (E 306) 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม    

สอบสัมภาษณ์ รอบตลอดปี 
เข้าเรียนเทอม 2 

วันที่ 30 กันยายน 2564 
เวลา 10.00 น. 
(ส่งผลภายใน 10 ตุลาคม 2564) 

ห้องประชุม ชั้น 3  (E 306) 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม    
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรการจัดการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศชุมชนมุ ่งผลิตมหาบัณฑิตที ่สามารถวิเคราะห์ วิจัย และ
ประยุกต์ใช้หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนโดยตั้งโจทย์จากชุมชน
เป็นหลัก โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และการบูรณาการภาค
ประชาสังคมร่วมดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน และแก้ไขปัญหาชุมชน 
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาในการ
สื่อสารเพื่อก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสืบทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในชุมชน สร้างจิตสำนึกร่วมของ
ชุมชนในการยกระดับการพัฒนาจัดการระบบนิเวศชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ท ่ อง เท ี ่ ย ว ได ้ อย ่ า งต ่ อ เน ื ่ อ ง  สามารถบรรล ุ เป ้ าหมายช ุ มชน เข ้ มแข ็ งน ่ าอย ู ่ อย ่ า งย ั ่ ง ยื น  
 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    7 . 1  ผ ู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย ์  ด ร . ส ุ ว ิ ทย ์  ส ุ ว ร รณโณ   คณะการจ ั ด ก ารส ิ ่ ง แ วดล ้ อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทร. 074-286831  E-mail suvit.su@psu.ac.th 

7.2 นางสาวศศิพัชร พูลสวัสดิ์ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
โทร. 074-286-806 โทรสาร 074-429-758 E-mail: Sasipatch.p@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:suvit.su@psu.ac.th


15 
 

 

5) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ) 
หลักสูตรปกติ        (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)            
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ       15   คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ   

แผน ก แบบ ก 1 แผนวิทยานิพนธ์ มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แผน ก แบบ ก 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) 
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.1.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้  

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สั งคมศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75  

- มีประสบการณ์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1 ปี หรือ 
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี  

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือเข้าศึกษาแบบทดลองเรียนและต้องผ่านการประเมินทักษะ
ทางภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื ่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ภายในหนึ่งปีการศึกษาแรก 

- คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต) 

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   3.2.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้  
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50  
(หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ทำงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับ               
การจัดการพลังงานอย่างยั ่งย ืนอย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน                         
อย่างน้อย 2 ปี) 

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือเข้าศึกษาแบบทดลองเรียนและต้องผ่านการประเมินทักษะ
ทางภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื ่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ภายในหนึ่งปีการศึกษาแรก 

- คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
4.1 กรอบแนวคิดโครงงานวิจัย (concept research proposal) จํานวน 1 ชุด (1-2 หนา้) 
4.2 ผลงานวิจัยที่เคยทำ (ถ้ามี) 
4.3 หนังสือรับรองการศึกษาหรือปริญญาบัตรในระดับอุดมศึกษา 
4.4 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับอุดมศึกษา 
4.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, PSU TEP, CU-TEP (ถ้าม)ี  
4.6 หนังสือรับรองคุณสมบัติประจําตัว (Recommendation Letter) จากอาจารย์ผู้สอนหรือ
ผู้บังคับบัญชา จํานวน 1 ชุด 
4.7 ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Curriculum vitae) 

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ์ วันที่  9 เมษายน 2564 
เวลา 9.00-12.00 น. 

ห้องประชุม E401 ชั้น 4  
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ ในการ
พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต และอยู่
บนพื้นฐานการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโจทย์ของพลังงาน  หลักสูตรฯ มี
จุดเด่นในหลากหลายด้าน อาทิ มีการบูรณาหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการในด้าน 
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มีการออกแบบรายวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปัจจุบัน ซึ่งให้
ความสำคัญกับการจัดการพลังงาน เศรษฐศาสตร์พลังงาน รวมถึงผลกระทบจากพลังงาน  มีการสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดทำกลุ่มชุดวิชา (module) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้เรียน ทั้งที่เป็น
นักศึกษาในระบบและผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
รายวิชา เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่ตนเองสนใจ หรือตามความต้องการของอุตสาหกรรม  มีการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดสิ่งที่นักศึกษา
สนใจ นำไปสู่การสร้างงานวิจัยในอนาคต  อีกทั้ง มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทาง
การศึกษาให้แก่นักศึกษา 
 ปัจจุบันหลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอบ การดำเนินงานวิจัย และการ
ร ับหน ้าท ี ่อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาว ิทยาน ิพนธ ์  เช ่น คณะว ิทยาศาสตร ์  คณะว ิศวกรรมศาสตร ์  คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ       คณะวิทยาการจัดการ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ
โดยคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการทําวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่กล่าวข้ างต้นนี้     
เป็นเพียงกรอบแนวทางในการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับหัวข้อใน
การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้ คณะฯ มีนโยบายที่จะผลักดันให้นักศึกษามี
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ระบบการปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-supervision) ระหว่าง คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ผศ.ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง ประธานหลักสูตร E-mail: khamphe.p@psu.ac.th  
 7.2 น.ส. ปวีณรัตน์ ณ พัทลุง ผู้ประสานงานหลักสูตร  
 E-mail: paweenrat.n@psu.ac.th โทร: 074-286803 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะการแพทย์แผนไทย 
1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      5 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ        แบบ 1.1   แบบ 1.2   แบบ 2.1 และแบบ2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1  แบบ 1  ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
  3.1.1    หลักสูตรแบบ 1.1 
             1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.25 ในกรณีท่ีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผู้สมัครต้อง
ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย และเคยผ่านการทำงาน
วิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ หรือ 
     2)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ในการทำ
วิจัยในสาขาการแพทย์แผนไทย และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และ 
    3)  หากมีคุณสมบัติในข้อ 1- 2 ไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
     4)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
              5)  มีคุณสมบัติอื ่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว ่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   3.1.2   หลักสูตรแบบ 1.2   
   1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์   หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีผลการเรียนดีมาก
ในกรณีที่ผู ้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผู้สมัครต้องได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย หรือมีประสบการณ์ในการทำ
วิจัยในสาขาการแพทย์แผนไทย และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และ 
   2)  หากมีคุณสมบัติในข้อ 1 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯา  
   3)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร ื ่อง เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
   4)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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 *นักศึกษาแบบ 1 จะต้องได้รับการวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด โดยมีคะแนน
สอบผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 3.2  แบบ 2  ทำวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา 
  3.2.1   หลักสูตรแบบ 2.1  
           1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.00 ในกรณีท่ีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  ผู้สมัครต้อง
ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย หรือ 
   2)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ในการทำ
วิจัยในสาขาการแพทย์แผนไทย และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และ 
     3)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก       
   4)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา    
  3.2.2   หลักสูตรแบบ 2.2 
   1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีผลการเรียนดีมาก     
ในกรณีที่ผู ้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  ผู้สมัครต้องได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย หรือมีประสบการณ์ในการทำ
วิจัยในสาขาการแพทย์แผนไทย และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และ 
   2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร ื ่อง เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก   
   3)   มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

 4.1  สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ  3 ชุด  (ถ้ามี) 
            4.2  โครงร่างงานวิจัยฉบับย่อท่ีตนเองสนใจ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  3 ชุด 
5. กำหนดการสอบ 
 สอบสัมภาษณ์  วันที่ 22  มกราคม 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะการแพทย์แผนไทย  
อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  ชั้น 8 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 งานบัณฑิตศึกษา  คณะการแพทย์แผนไทย  อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  ชั้น 8   
โทร   0-7428-2707   โทรสาร 0-7428-2709 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 35,000  บาท/ภาคการศึกษา  
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 
หลักสูตรภาคปกติ     (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ    5  คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ    แบบ 1.1   แบบ 1.2   แบบ 2.1  และ แบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 หลักสูตรแบบ 1 : ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
3.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50  ในกรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าที่
กำหนด  จะต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี  โดยมีหนังสือรับรองจากผู ้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน และมีผลการสอบความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.1.2 หลักสูตร แบบ 1.2 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี

ผลการเรียนดีมาก  และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยมีเอกสารที่เชื่อถือได้รับรอง 
และมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรืออยู่ใ นดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

3.2 หลักสูตร แบบ 2 : ทำวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา 
3.2.1 หลักสูตร แบบ 2.1 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมี

ผลการสอบความรู ้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที ่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรื ออยู ่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

3.2.2 หลักสูตรแบบ 2.2 
    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี

ผลการเรียนดีมาก  และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยมีเอกสารที่เชื่อถือได้รับรอง 
และมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
        4.1 ข้อเสนอโครงการ (Concept paper) (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)  ประกอบด้วย 

1) ชื่อโครงการวิจัย 
2) หลักการและเหตุผล 
3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

        4.2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที ่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด (PSU-TEP, CU-TEP, TOEFL หรือ 
IELTS) 
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5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี

ความรู้ขั้นสูงทางด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรในเขตร้อน  โดยจัดการเรียนการสอนเชิงรุก การให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านการวิจัย ซึ่งเน้นระบบการผลิตและการจัดการทางการเกษตรแบบบูรณาการ 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตมีคุณภาพและความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัย
และนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนที่มีคุณภาพระดับสากล  ขณะเดียวกัน ก็ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนหรือสังคม เป็นดุษฎีบัณฑิตที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างมี
หลักการ เหตุผล สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลความรู้ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประสานงานกับบุคลากรในสาขาอื่นที ่เกี ่ยวข้องได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนี้ กลุ่มการผลิตพืช (Crop production) กลุ่ม
ทรัพยากรดินและน้ำ (Land and Water Resource) กลุ่มสัตวศาสตร์ (Animal Science) กลุ่มทรัพยากรน้ำ 
(Aquatic Resources) กลุ่มเศรษฐสังคม (Socio-Economics) 

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      7.1  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร : ดร.นฤมล  พฤกษา โทร  074-286234   
Email : narumon.pr@psu.ac.th 
      7.2  เลขานุการหลักสูตร : คุณสุดธิดา  แซ่เบ่า โทร. 074-286223  E-mail: suttida.s@psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
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2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
หลักสูตรภาคปกติ     (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ          5 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ          แบบ1.1   แบบ1.2   แบบ2.1    และแบบ2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
  -  หลักสูตรแบบ 1.1 ต้องมีผลการเรียนในระดับดี มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ พิจารณากลั่นกรอง 
  -  หลักสูตรแบบ 2.1  ต้องมีผลการเรียนในระดับดี 
 3.2  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

        -  หลักสูตรแบบ 1.2  มีผลการเรียนในระดับดีมากและมีประสบการณ์ในการทำปัญหาพิเศษ/
โครงงาน 

  -  หลักสูตรแบบ 2.2 ต้องมีผลการเรียนในระดับดีทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 2 ระดับจะต้องมี
คะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตกำหนด 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
  ให ้ ย ื ่ นหร ือส ่ งท ี ่  สาขาว ิ ชานว ัตกรรมการกษตรและการจ ัดการ  ว ิ ชา เอกพ ืชศาสตร์  
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ อย่างน้อย 10 วัน 
   4.1 ประวัติการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ   (รวมผลงานจากการศึกษาทุกระดับทั้งปัญหาพิเศษ 
โครงงานวิทยานิพนธ์) ให้เขียนในลักษณะของบรรณานุกรม รวมทั้งตัวผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ในกรณีที่
เป็นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ให้สรุปเฉพาะผลและสาระเพียงสั้นๆ (1-2 หน้า/เรื่อง) หากมีจำนวน
มาก เสนอเฉพาะที่เด่นๆ ที่เป็นผลงานหลักของผู้สมัคร  
 4.2 กรอบหลักการและเหตุผลของงานวิจัยที่จะทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้สมัครหลักสูตรแบบที่เรียน   
รายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ส่วนผู้สมัครหลักสูตรแบบทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ให้เสนอโครงการวิจัยที่จะทำเป็น
วิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ 

      4.3 อ่ืนๆ ที่ผู้สมัครต้องการแสดงว่ามีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับนี้ได้ 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์  
- นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยใช้ 

Power Point และความพร้อมของ
หลักฐานประสบการณ์ทำงาน 

วันพุธที่ 22  เมษายน  2564 
09.00 น.  

ห้องประชุม 122  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มี  2 แบบ คือ  

1) แบบ 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ (48 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท และ 72 
หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ) สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์วิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีการตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการ  

2) แบบ 2 เรียนรายวิชา (ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท และไม่ต่ำกว่า  
24 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ) และทำวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต สำหรับ
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ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท และ 48 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี)   สำหรับผู้ต้องการ
ศึกษาวิชาการและเทคนิคข้ันสูงเพ่ือใช้ทำการวิจัย  
 หลักสูตรทั้งสองแบบเน้นผลิตนักวิชาการขั้นปริญญาเอกที่สามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน การวิเคราะห์  สังเคราะห์งานวิชาการทั้ง
ผลงานและโครงการวิจัย การทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน  โดยการเรียน
และการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การสอนและดูแลของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา และการตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 สาขาที่จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

1) การผลิตพืช ทั้งพืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ไม้ผลและไม้ยืนต้น เช่น มังคุด  
ลองกอง ส้ม ปาล์มน้ำมัน ยางพารา พืชที่มีศักยภาพในภาคใต้ เช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือเทศ พริก 
กะหล่ำปลี บร็อคโคลี ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ และพืชอาหารสัตว์  
รวมระบบการปลูกพืชและนิเวศวิทยาการผลิตพืช 

2) การปรับปรุงพันธุ์พืช ทั้งวิธีมาตรฐานและทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
3) เทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก ทั้งการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะเพื่อการ

ขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และพันธุวิศวกรรม 
4) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ที่เก่ียวกับการพัฒนาการทดสอบและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพ่ือการ

เพาะปลูกในภูมิอากาศร้อนชื้น รวมทั้งการผลิตและเก็บรักษา 
5) สรีรวิทยาการผลิตพืช ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของพืชเพื่อการผลิตพืช 

รวมทั้งการจัดการด้านวัชพืช  โรคและแมลงศัตรูพืช  และปฐพีวิทยา   
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ วิชาเอกพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
  โทร.  0-7428-6138-9  โทรสาร 0-7428-6038  Email: thanyarat.s@psu.ac.th 
 7.2  ศ.ดร.สมปอง  เตชะโต โทร. 0-7428-6153, 08-1609-9034  โทรสาร 0-7428-6038   
  E-mail: sompong.t@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน   28,000.-บาท/ภาคการศึกษา   มีกลุ่มวิชาดังนี้ 

-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก 
-  กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช  
-  กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช 
-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sompong.t@psu.ac.th
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     5 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    3.1 แผน ก  แบบ ก1 
 3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์หรือสาขาวิชา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 
 3.1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยอยู่ในสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้องกับทางปฐพีศาสตร์หรือการ
จัดการ ทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 3.1.3 คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
    3.2 แผน ก  แบบ ก2 
 3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์หรือสาขาวิชา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 

3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามข้อ 3.2.1 หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาอื ่นทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 โดยมีประสบการณ์ทำงานใน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงาน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2.3 คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
4. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน 
ความรู้ทางปฐพีศาสตร์และ 
การจัดการทรัพยากรดิน 

วันที่  4  กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา  09.00 – 12.00 น.  

ห้อง 362 อาคาร 2 ชั้น 3 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สอบสัมภาษณ์  
เข้าสอบทุกคน 

วันที่  4  กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา  13.30 น.  

ห้อง 362 อาคาร 2 ชั้น 3 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 
5. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน และความสามารถในการวิจัยในด้านการใช้และการจัดการทรัพยากรดิน
ได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
ศึกษาวิจัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินไม่ถูกต้องตามศักยภาพและสมรรถนะภาพของที่ดิน
หรือไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และหาทางแก้ไขหรือ
เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น  หลักสูตรประกอบด้วย 2 แผนการศึกษา คือ 
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1. แผน ก แบบ ก1 เป็นหลักสูตรสำหรับนักวิชาการและผู้บริหารที่มีความรู ้และประสบการณ์
ทางการจัดการทรัพยากรดินดีอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การวิจัยและ
คุณวุฒิในแขนงวิชาเฉพาะแผนนี้จะทำและสอบผ่านวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต 

2. แผน ก แบบ ก2 เป็นหลักสูตรที่เรียนรายวิชาและทำการวิจัยสำหรับนักวิชาการระดับปริญญา
ตรีที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก จะประกอบด้วยรายวิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต รายวิชา
เลือก จำนวน 9 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ จำนวน 18 หน่วยกิต 

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7.1 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  :  ผศ.ดร.ขวัญตา  ขาวมี 
 โทร. 074-286179  E-mail : khwunta.k@psu.ac.th 
7.2 เลขานุการหลักสูตร  :  คุณสิขเรศ  แสงขำ 

 โทร. 074-286171  E-mail : sikarase.s@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   จำนวน    28,000   บาท/ภาคการศึกษา 
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4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 
หลักสูตรภาคปกติ    (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ   5 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ   แผน ก แบบ ก 1   และ  แผน ก แบบ ก 2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์)  
   3.1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากีฏวิทยา การจัดการศัตรูพืช หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง  

โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า3.00ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นว่ามีคณุสมบัติเหมาะสม 
หรือ 

  3.1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจยัในสาขาวชิาที่เก่ียวข้องกับกีฏวิทยาไม่ตำ่กว่า 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ หรือ 
    3.1.3 คุณสมบัตินอกเหนือจาก ข้อ (3.1.1) และ (3.1.2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร       
หลักสูตร 

3.1.4 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3.2 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีการเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)  
3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากีฏวิทยา การจัดการศัตรูพืช หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร   
3.2.2    คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.2.3   ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา   
เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน - - 

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา  09.00-12.00 น. 

ห้อง 120 อาคาร 1 
ตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ด้านกีฏวิทยาและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บัณฑิตสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทั้งเชิงกว้างและเชิง
ลึกอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางกีฏวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จัดการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็น
หลักสูตรเดียวในพื้นที่ภาคใต้และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรและผลิตบัณฑิตที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านกีฏวิทยาทั้งวิชาพื้นฐานและบูรณาการเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการเกษตร
และการพัฒนาประเทศ นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรสามารถสมัครงานได้ท้ังตำแหน่งงานทั่วไปทางการเกษตร  
   นอกจากนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มี 2 แผนการศึกษาให้เลือก
เรียน คือ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว นักศึกษาต้องทำและสอบผ่านวิทยานิพนธ์ 36 
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หน่วยกิต   ซึ่งนักศึกษาที่มีเวลาเรียนจำกัดสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ได้   และแผน ก แบบ ก 2 ที่มีวิชา
บังคับพ้ืนฐาน 9 หน่วยกิต วิชาเลือก 9 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต การเรียนการสอนในหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย การบรรยาย ปฏิบัติการ การค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม การเสนอรายงาน การ
อภิปราย  และการดูงานนอกสถานที่  ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ได้ตามความสนใจใน
สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ทางด้านกีฏวิทยา  นิเวศวิทยา  เทคโนโลยีชีวภาพ พิษวิทยาของสารเคมีควบคุมศัตรูพืช  
การควบคุมแมลงโดยชีววิธี  แมลงสาธารณสุขและปศุสัตว์  เป็นต้น  ซึ่งภาควิชามีความพร้อมในการที่จะ
สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติการ แปลงทดลองของภาควิชา และสถานีวิจัยของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง 3 แห่ง  ในจังหวัดสงขลา  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ  ท้าวจันทร์  (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)  
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทรศัพท์ 074-28-6100 
Email:   narit.t@psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   จำนวน  28,000.-บาท/ภาคการศึกษา 
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5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ – อาทิตย์)    
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ   15 คน 
2.  แผนการศึกษาที่เปิดรับ   มี 3 แผนการศึกษา ดังนี้  

หมวดวิชา 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 
1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ - 14 14 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 3 18 
วิทยานิพนธ์ 38 21 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 38 38 38 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1   
     3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี - ดีมาก และ 
     3.1.2 เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานหรือการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท ระบบเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์เกษตรหรือธุรกิจเกษตรไม่น้อยกว่า 2 ปี  
     3.1.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2   และแผน ข 
     3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร  การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท ระบบเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์เกษตรหรือธุรกิจเกษตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
     3.2.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน 
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 
2) การส่งเสรมิการเกษตร   
3) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาชนบท และ/หรือในสถานการณ์ปัจจุบัน 
4) การวิจัยทางพัฒนาการเกษตร 

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ห้อง 120 อาคาร 1 ชั้น 1 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สอบสัมภาษณ์ 
เข้าสอบทุกคน 

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 
เวลา 13.30-16.30 น. 

ห้อง 120 อาคาร 1 ชั้น 1 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
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5. คำแนะนำหลักสูตร   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร  
 5.1  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมคู่คุณภาพ 
 5.2  ทำวิจัยแบบพหุวิทยาการและสหวิทยาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อให้หน่วยงานและ
เกษตรกรสามารถนำไปความรู้ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 5.3  ร่วมกับหน่วยงานทั้งภารรัฐ เอกชน และองค์กรท้องถิ่นในการบริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ในชุมชน ที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรต่อไปได้ 
 5.4  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ 
ทิศทาง การพัฒนาการเกษตร นโยบายต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในการทำการเกษตร รวมถึงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตามความเหมาะสม 
หลักสูตรประกอบด้วย 3 แผนการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1) สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 2)  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่ 
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 3)  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 4) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.1 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร : ดร.ปองพชร  ธาราสุข 
6.2 เลขานุการหลักสูตร : คุณกชพร  เจริญสุข  โทร. 074-286121 E-mail : kochaporn.j@psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร ์
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)    
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ    15 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ    แผน  ก  แบบ  ก 1 และแผน  ก  แบบ  ก2 
3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1  เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ พืชสวน 

พืชไร่ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (1)   ผู้ปฏิบัติงานวิจัยในหน่วยราชการ และเอกชนต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยอยู่
ในสาขาวิชาพืชศาสตร์อย่างน้อย 2 ปี โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือ 

(2)   ผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปีมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และ
ต้องมปีระสบการณ์ในการทำวิจัยมาก่อน เช่น การทำปัญหาพิเศษหรือเป็นผู้ช่วยวิจัย โดยมีหนังสือรับรองจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าโครงการวิจัย 

(3)  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.2 เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เกษตรหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

โดยมีคะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือจะต้องปฏิบัติงานในสาขาวิชาพืชศาสตร์หรือสาขาวิชาที่
เกี ่ยวข้องกับทางพืชศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาและต้องมีหนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา หากได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากต่างประเทศ 
จะต้องมีมาตรฐานที่ประเมินแล้วเทียบเท่าปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

3.2.2 ในกรณีที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่ระบุในข้อ (1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาข้ันปริญญา
ตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานเก่ียวกับสาขาวิชาพืชศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 3.2.3 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 (ให้ยื่นหรือส่งที่ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ อย่างน้อย 10 วัน) 

4.1 ประวัติการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ   (รวมผลงานจากการศึกษาทุกระดับทั้งปัญหาพิเศษ 
โครงงานวิทยานิพนธ์) ให้เขียนในลักษณะของบรรณานุกรม รวมทั้งตัวผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ใน
กรณีท่ีเป็นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ให้สรุปเฉพาะผลและสาระเพียงสั้นๆ (1-2 หน้า/เรื่อง) หาก
มีจำนวนมาก เสนอเฉพาะที่เด่นๆ ที่เป็นผลงานหลักของผู้สมัคร  

4.2 กรอบหลักการและเหตุผลของงานวิจัยที่จะทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้สมัครหลักสูตรแบบที่เรียน   
รายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ส่วนผู้สมัครหลักสูตรแบบทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ให้เสนอโครงการวิจัยที่จะ
ทำเป็นวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ 

4.3 อ่ืนๆ ที่ผู้สมัครต้องการแสดงว่ามีความรู้ความสามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดับนี้ได้ 
5. กำหนดการสอบ 
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วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบข้อเขียน 
     ประกอบด้วย 3 รายวิชา คือ 
     -     สถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร 
(เนื้อหาประกอบด้วย สถิติสำหรับการ
วิจัยทางเกษตร ได้แก่ สหสัมพันธ์ การ
ถดถอยอย่างง่าย และการถดถอยพหุคูณ 
ไค-สแควร์ แผนการทดลองและเทคนิค
การใช้ การเก็บรวบรวม และการ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการทดลอง 
การคำนวณเกี่ยวเมทริกซ์) 

- สรีรวิทยาการผลิตพืช 
(เนื้อหาประกอบด้วย ทฤษฎี หลักการ 
และแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์
วิทยาการสรีรวิทยาของพืชเพ่ือการผลิต
พืช อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต) 

- หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 
(เนื้อหาประกอบด้วย การสืบพันธุ์ของพืช 
พันธุกรรมพ้ืนฐานสำหรับการปรับปรุง
พันธุ์พืช วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสม
ตัวเองและพืชผสมข้าม   การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการปรับปรุง
พันธุ์พืช) 

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2564 
09.00 – 12.00 น. 
 

ห้องประชุม  122 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 

2. สอบสัมภาษณ์ 
    (เข้าสอบทุกคน) 

วันอังคารที่ 21 เม.ย.2564 
13.30 น.  

ห้องประชุม  122 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 
หมายเหตุ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา อ่านและทำความเข้าใจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Expected learning outcomes  มาเพ่ือประกอบการสัมภาษณ์ด้วย ดูได้จากรายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในWeb Site ของสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการ
จัดการ วิชาเอกพืชศาสตร์) 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ เน้นผลิตนักวิชาการระดับปริญญาโทที่สามารถ
สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและ คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตที่ยั ่งยืน การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิชาการทั ้งผลงานและโครงการวิจัย การทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐาน โดยการเรียนและการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การสอนและดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษา และการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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     7.1  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ วิชาเอกพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
            โทร.  0-7428-6138-9 โทรสาร 0-7428-6038 Email: thanyarat.s@psu.ac.th 

7.2  รศ.ดร.วิชัย  หวังวโรดม โทร. 0-7428-6149  โทรสาร 0-7428-6038 Email: vichai.w@ psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน   28,000.-บาท/ภาคการศึกษา   มีกลุ่มวิชาดังนี้ 

-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก 
-  กลุ่มวิชาการผลิตพืช 
-  กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช 
-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 

 
9. แบบฟอร์มการเลือกกลุ่มวิชา  
 

 
        กรุณาขีดเครื่องหมาย ✓ ลงในคอลัมน์ทางขวามือเพื่อเลือกอันดับและระบุชนิดพืชที่สนใจศึกษา 
 
ชื่อ-สกุล………………………………………………………………….…… 
เลขที่สมัคร/เลขที่ประจำตัวสอบ……………………………………………… 
 

กลุ่มวิชา 
 

เลือกอันดับที ่1 เลือกอันดับที ่2 เลือกอันดับที ่3 ชนิดพืชที่สนใจศึกษา 
(โปรดระบ)ุ 

1.  การปรับปรุงพันธุ์พืช     
2.  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์     
3.  เทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก     
4.  การผลิตพืช     
    4.1  สรีรวิทยาการผลิต     
    4.2  เทคโนโลยีการผลิต     
    4.3  ระบบนิเวศเกษตร     
    4.4  การจัดการวัชพืช     
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7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ   10 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ   แผน ก แบบ ก   และ  แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1  (เน้นการทำวิทยานิพนธ์) 
 3.1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาโรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช

เกษตรศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม หรือ 
  3.1.2 เป็นผู้มีประสบการณท์ำวจิัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับโรคพืชวิทยาไม่ตำ่กว่า 1 ปี หลังสำเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ 

 3.1.3  คุณสมบัตินอกเหนือจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.1.4  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา   
3.2 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2  (มีการเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 

  3.2.1  เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  สาขาโรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช 
เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรืออยู ่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 3.2.2  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน - - 
สอบสัมภาษณ์ 
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา  13.30 น. 

ห้อง 120 อาคาร 1 
ตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา มี 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก 1 (วิทยานิพนธ์ 36 
หน่วยกิต) และแผน ก แบบ ก 2 (วิชาเรียน 18 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต) การศึกษาในหลักสูตร
ครอบคลุมความเข้าใจทางโรคพืชรวมถึงการป้องกันและการควบคุม ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ได้ใน
สาขาวิชาโรคพืชที่เกิดจากรา แบคทีเรีย ไส้เดือนฝอย ไวรัส และโฟโตพลาสมา การทำวิจัยมุ่งเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เช่น การวินิจฉัยสาเหตุโรคพืชโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล การผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช เป็นต้น 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนิันท ์ พรสุริยา  (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
สาขาวชิานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ     
โทรศัพท์ 074-28-6037   Email: chaninun.p@psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   จำนวน  28,000.-บาท/ภาคการศึกษา 
 

http://webmail.psu.ac.th/src/compose.php?send_to=%22%E0%B8%AD.%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%22%20%3Cchaninun.p%40psu.ac.th%3E
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8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
หลักสูตรภาคปกติ     (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ    5  คน 
2.  แผนการศึกษาที่เปิดรับ    แผน ก แบบ ก 1  และ แผน ก แบบ ก  2   
3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แผน ก แบบ ก 1 
   3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสตัวศาสตร์ สัตวบาล หรือสาขา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกวา่ 3.00 หรือ 
   3.1.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ สัตวบาล หรือสาขา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกวา่ 2.75 และเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือมี
ประสบการณ์ใน การทำวิจัยในสาขาที่เก่ียวข้องกับทางสัตวศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
        3.1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สัตวบาล  หรือ
สาขาอื่นๆที่ เก่ียวข้องแล้ว และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับทางสตัวศาสตร์ไมน่้อยกว่า 1 
ปี  รวมทั้ง  มีผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว    
         3.1.4 คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1-3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.2 แผน ก แบบ ก  2 
            3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสตัวศาสตร์ สัตวบาล หรือ
สาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ำกว่า 2.50 หรือ 
            3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาล โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่กว่า 2.50  แต่ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในส่วนของวิชาชีพไม่ต่ำกวา่ 3.00 หรือ 
         3.3.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา่ 
2.50 แต่มีประสบการณ์ในการทำงานดา้นสตัวศาสตร์ สัตวบาล หรือด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี  โดยมี
หนังสือรับรองจากผู้บงัคับบัญชาหรือหน่วยงาน 
         3.3.4 คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1-3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
  งานวิจัยที่สนใจประกอบด้วย หัวข้องานวิจัย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ แนวทางในการวิจัย/
วิธีการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (โดยสังเขป) 
5.  กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1.  สอบข้อเขียน 
-สถิติการวิจัยทางสัตวศาสตร ์
-หลักการผลิตสัตว์ โภชนาศาสตร์สัตว์ การปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ และสรีรวิทยาการสบืพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง 
2. สอบสัมภาษณ ์
(เข้าสอบทุกคน) 

วันที่ 22 มกราคม  2564 
09.00-10.00 น. 
10.00-12.00 น. 
วันที่ 22 มีนาคม 2564 
ตั้งแต่ 13.00 น. 

ห้องประชุม 120 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

6.  คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ มุ่งเน้นการผลตินักวิชาการสัตวศาสตร์ทีส่ามารถ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดระบบการผลิตสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย   และการผลิต
สัตว์ในเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยไีด้    โดยเน้นความสมดลุของสภาวะแวดล้อม และการ
ผลิตสัตวท์ี่ปลอดภัย และมีความยั่งยืน 
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7.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1.  ชื่อ รศ.ดร.ปิ่น  จันจุฬา ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
      โทรศัพท์ 074 286075 E-mail pin.c@psu.ac.th 
 2.  ชื่อ นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
     โทรศัพท์ 074 286069  E-mail benjamas.ch@psu.ac.th 
8.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
     28,000 บาท /ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:E-mail%20pin.c@psu.ac.th
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คณะแพทยศาสตร์ 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
หลักสูตรภาคปกติ        (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      12  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แบบ1.1   แบบ1.2   แบบ2.1 และแบบ2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1  แบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาทั่วไป 
 3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาต่างๆ  ทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี ่ยวข้อง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25 หรือมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวน (peer-review) และอยู่ในฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ 
 3.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  

3.1.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 แบบ 1.1 สำหรับนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 
 3.2.1 เป็นนักวิจัยและบุคลากรสังกัดสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ 
 3.2.2 มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 

  3.2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
      3.2.4 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

  3.2.5 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.3 แบบ 1.2  

 3.3.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวน (peer-review) และอยู่ใน
ฐานข้อมูลที่สืบค้นได ้
 3.3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี ่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวน (peer-review) และอยู่ในฐานข้อมูลที่สืบค้นได ้

3.3.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.3.4 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.4 แบบ 2.1 

3.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หรือเทียบเท่า  
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3.4.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.4.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.5 แบบ 2.2 

3.5.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ 

3.5.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 253.  

3.5.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.5.4 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.6 ปริญญาเอกหลักสูตร Double degree 
3.6.1 ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับเข้านักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 และ 2.2  

(Plan 2.1 is for student who hold Master’s degree and Plan 2.2 is limited to students who 
have Doctor licenses.) 

3.6.2 ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของทั้ง 2 สถาบัน 
3.6.3 คุณสมบัติการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตาม MOA ของทั้ง 2 สถาบัน  

และมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้เข้าศึกษา แบบ 1 
เท่านั้น 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
    4.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  หรือ บทคัดย่อโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
    4.2 แนบรายละเอียดประสบการณ์การทำงาน (โดยการพิมพ์) จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
    4.3 เขียนรายละเอียดชื่อที่อยู่และ E-mail Address ของผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร  
         (โดยการพิมพ์) จำนวน 1 ชุด 
    4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 
    4.5 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน  

(Recommendation) จำนวน 2 ชุด 
    4.6 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
    4.7 หัวข้อเรื่องและรายละเอียดการทำวิจัยที่สนใจ 
    4.8 ผลการสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรืออ่ืนๆ เช่น CU-TEP, TOEFL, IELTS 
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5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

1. สอบข้อเขียน 
ภาษาอังกฤษ  
คณะแพทยศาสตร์ 

หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวศิวกรรมชีว
การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

2. สอบสัมภาษณ์  
 

หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวศิวกรรมชีว
การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

*คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา แบบ 1 
    1.1 ศึกษางานวิจัยที่นักศึกษามีความสนใจทำเป็นงานวิจัยวิทยานิพนธ์ คุณวุฒิและความชำนาญของ

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  
    1.2 เตรียมโครงร่างโดยย่อ (Short proposal) ของงานวิจัยที่สนใจทำเป็นงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เมื่อ

ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่หลักสูตร 
1.3 ติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรที่นักศึกษามีความประสงค์จะทำวิจัยวิทยานิพนธ์ภายใต้ความดูแล
ของอาจารย์ท่านนั้นล่วงหน้าก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
    6.1 Biomedical sciences เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึกระดับโมเลกุลหรืออณูชีววิทยา (Molecular 

biology) ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลไกการเกิดโรคและการดำเนินโรค ซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบ
วิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    6.2 เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและประยุกต์ที่มีมาตรฐานสากล 
เน้นให้การศึกษาด้านเซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมี
ศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยในระดับสากล 

    6.3 การเรียนการสอนในหลักสูตรจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม มีการสอนปฏิบัติการที่
หลากหลายตรงตามงานวิจัยของนักศึกษา และมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ได้แก่ 
Journal club, Research Preparation for Medical Sciences, Thesis progress และ 
Biomedical and Technological Sciences Seminar (BTS’s seminar) นอกจากนี้ ยังพัฒนาให้
นักศึกษามีทักษะในการรู้จักวิเคราะห์ด้วยตนเอง มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอผลงาน และมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ    

    6.4 เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ซึ่งสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเรียนและการปฏิบัติงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ทำวิจัยในสถาบันต่างประเทศ  

    6.5 ทุนการศึกษา 
1) ทุนบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริง เงินเดือน 

10,000 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยในประเทศ ไม่เกิน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายนักศึกษาการ
นำเสนอผลงานในประเทศไม่เกิน 15,000 บาท  

2) ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ไม่เกิน 80,000 บาท 
        3) ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษาทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ไม่เกิน 300,000 บาท  
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
    สาขาวิชาชวีเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  โทร. 0-7445-1180-1 
    E-mail: biomed@medicine.psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (นานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     12 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แบบ1.1 และแบบ2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
       3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ผู้สำเร็จ                
การศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และสาขา
ระบาดวิทยา สุขศึกษา อาชีวอนามัย พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ 

3.2 ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลงานที่ใช้ ใน
การสำเร็จการศึกษา (เฉพาะแบบ 1.1) 

3.3 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาระบาดวิทยา 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการหลักสูตรลงความเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะยกระดับ
ให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้ 

   3.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 
   3.5 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือจบปริญญาโทสาขาอื่นซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
3.6 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
3.7 อายุไม่เกิน 40 ปี 

4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
4.1 ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) 
4.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ บทคัดย่อโครงการวิจัย 1 ชุด (ถ้ามี) 
4.3 หนังสือรับรองการศึกษา (transcript)  
4.4 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (Recommendation) จำนวน 2 ชุด 
4.5 หัวข้อเรื่องและรายละเอียดการทำวิจัยที่สนใจ 
4.6 หนังสือรับรองจากหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด  (ในกรณีท่ีมีประสบการณ์ในการทำงาน) 
4.7 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน 
4.8 ใบสมัคร 
4.9 ผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น  

TOEFL (Paper Based)  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ 
 TOEFL (Computer Based)  ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ 
 TOEFL (Internet Based)  ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ 
 IELTS     ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน   หรือ 
 CU-TEP    ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ 
 PSU-TEP    ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน 
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5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

1. สอบข้อเขียน  
- ความรู้ทั่วไปทางสาธารณสุข 
- การคำนวณด้านสถิติ 
- ภาษาอังกฤษ 

2. สอบสัมภาษณ์  
      (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน) 

25 มกราคม 2564 
(9.00-12.00น.) 
 
 
 
27 มกราคม  2564 
(10.00-12.00) 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

ห้องประชุม 1  
หน่วยระบาดวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 
 
 

 
6. คำแนะนำหลักสูตร 

หน่วยระบาดวิทยาเป็นองค์กรหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ 
จ. สงขลา ประเทศไทย โดยมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรเหมาะสำหรับผู ้เร ียนที ่มีพ้ื นฐาน
หลากหลายในอาชีพ (แพทย์และพยาบาลในทุกสาขาวิชา นักคณิตศาสตร์และสถิติ ด้านกฏหมาย นักวิชาการ 
นักสาธารณสุข  ด้านเศรษฐศาสตร์)  เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในหลักการและแนวปฏิบัติของการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเน้นการประยุกต์ใช้ทางด้านระบาดวิทยา 
7. ติดต่อผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 หน่วยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  โทร 074-451165  โทรสาร 074-281166 
 E-mail: anyavadee@hotmail.com   นส.อัญญวดี ลิ่มวชิรโชติ 
          saina.seeyong@gmail.com   นส. ไซนา สีหยง 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน  45,000บาท/ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาไทย 
            จำนวน 6,000 เหรียญสหรัฐ/ ปี   สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
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3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก 
หลักสูตรภาคปกติ         (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ         4 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แบบ 1.1 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
 3.2 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ สกอ. ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 3.3 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 3.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา   
   3.1  ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) พร้อมทั้ง Letter of Intenntion 
   3.2  หนังสือรับรองการศึกษา (transcript) 
    3.3  ผลการสอบภาษาอังกฤษ 
   3.4  Concept paper of research (อย่างน้อย 5 หน้า) 
    3.5  หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับ Research Methodology และ Statistical analysis (ถ้ามี) 
5.  กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 
ความรู้ ทักษะพื้นฐานทาง 
research methodology 
และ biostatistics 

หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครให้ทราบอีก
ครั้ง 

หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครให้ทราบอีกครั้ง 

* หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
 6.1 ดร.พญ. ภาสุรี แสงศุภวานิช (pasurees@gmail.com)  

6.2  รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส (tparamee@gmail.com) 
6.3 นางนฤมล  สหบดี (knarumol@medicine.psu.ac.th) 

คณะแพทยศาสตร์ โทร. 074-451540 - 2 email : knarumol@medicine.psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:knarumol@medicine.psu.ac.th
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4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      10  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1 แผน ก แบบ ก1 
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการ
ทบทวน (peer-review) 

3.1.2 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.2 แผน ก แบบ ก2 

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการ
ทบทวน (peer-review) 

3.2.2 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หมายเหตุ ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 เท่านั้น 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

   4.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  หรือ บทคัดย่อโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
   4.2 แนบรายละเอียดประสบการณ์การทำงาน (โดยการพิมพ์) จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
   4.3 เขียนรายละเอียดชื่อที่อยู่และ E-mail Address ของผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร  

(โดยการพิมพ์) จำนวน 1 ชุด 
    4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 
    4.5 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน  

(Recommendation) จำนวน 2 ชุด 
    4.6 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
    4.7 หัวข้อเรื่องและรายละเอียดการทำวิจัยที่สนใจ 
    4.8 ผลการสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรืออ่ืนๆ เช่น CU-TEP, TOEFL, IELTS (ถ้ามี) 
 

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

1. สอบข้อเขียน 
    ภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ 

 
หล ั กส ู ต รจะแจ ้ ง ให ้ ท ร าบ
ภายหลัง 

 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และ
วิศวกรรมชีวการแพทย์  
คณะแพทยศาสตร์ 

2. สอบสัมภาษณ์  
 

หล ั กส ู ต รจะแจ ้ ง ให ้ ท ร าบ
ภายหลัง 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และ
วิศวกรรมชีวการแพทย์  
คณะแพทยศาสตร์ 
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6. คำแนะนำหลักสูตร  
    6.1 Biomedical sciences เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึกระดับโมเลกุลหรืออณูชีววิทยา (Molecular biology) 
ก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในกลไกการเกิดโรคและการดำเนินโรค ซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบวิธีรักษาที ่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
    6.2 เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและประยุกต์ที่มีมาตรฐานสากล 
เน้นให้การศึกษาด้านเซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  และมีศักยภาพ
ในการสร้างผลงานวิจัยในระดับสากล 
    6.3 การเรียนการสอนในหลักสูตรจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม มีการสอนปฏิบัติการที่
หลากหลายตรงตามงานวิจัยของนักศึกษา และมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ได้แก่ Journal 
club, Research Preparation for Medical Sciences, Thesis progress แ ล ะ  Biomedical and 
Technological Sciences Seminar (BTS’s seminar) นอกจากนี้ ยังพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะในการรู้จัก
วิเคราะห์ด้วยตนเอง มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอผลงาน และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ    
    6.4 เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ซึ่งสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเรียนและการปฏิบัติงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยใน
สถาบันต่างประเทศ  
    6.5 ทุนการศึกษา 

6.5.1 ทุนบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริง เงินเดือน 
8,000 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายนักศึกษาการนำเสนอผลงานในประเทศ ไม่เกิน 15,000 บาท 

6.5.2 ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ไม่เกิน 80,000 บาท  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
   สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  โทร. 0-7445-1180-1 
   E-mail: biomed@medicine.psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก 
หลักสูตรภาคปกติ         (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ         4 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์  
     3.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 
     3.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา   
    4.1  ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) 
    4.2  หนังสือรับรองการศึกษา (transcript)  
    4.3  ผลการสอบภาษาอังกฤษ 
    4.4  Concept paper of research (อย่างน้อย 5 หน้า) 
    4.5 หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับ research methodology และ statistical analysis  
(ถ้ามี) 
4.  กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานทาง 
research methodology และ 
biostatistics 

หลักสูตรจะแจ้งผู ้สมัครให้
ทราบอีกครั้ง 

หลักสูตรจะแจ้งผู ้สมัครให้ทราบอีก
ครั้ง 

* หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
 5.1 ดร.พญ. ภาสุรี แสงศุภวานิช (pasurees@gmail.com)  

5.2 รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส (tparamee@gmail.com) 
5.3 นางนฤมล  สหบดี (knarumol@medicine.psu.ac.th) 

คณะแพทยศาสตร์  โทร. 074-451540 email : knarumol@medicine.psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:knarumol@medicine.psu.ac.th
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คณะเภสัชศาสตร์ 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     15 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1 และแบบ 2.2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 หลักสูตรแบบ 1.1 
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ 
3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และมีประสบการณ์ในการทำวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้
การพิจารณาคุณภาพและระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
และ 

3.1.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 3.2 หลักสูตรแบบ 1.2 และแบบ 2.2 

3.2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีผลการเร ียนดีมาก หรือ มีผลการเร ียนอยู ่ ในลำดับ  10% แรกของรุ ่น โดยมีการรับรองจาก
สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 

3.2.2  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 3.3 หลักสูตรแบบ 2.1 

3.3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25  หรือ 

3.3.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และมีประสบการณ์ในการทำวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้การพิจารณาคุณภาพ
และระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 

3.3.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
- มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
- หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 หนังสืออนุญาตให้สมัครหรือลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด 
4.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการเรียน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
4.3 หลักฐานแสดงการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
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4.4 โครงร่างการวิจัยที่คาดว่าจะนำเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ประมาณ 1-2 หน้า จำนวน 1 ชุด  
4.5 แบบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิชา จำนวน 1 ชุด  

5. กำหนดการสอบ  
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ์ แจ้งภายหลัง ห้องอ่านหนังสือ คณะเภสัชศาสตร์ 

6. คำแนะนำหลักสูตร   
6.1 เป็นหลักสูตรภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
6.2 เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ่ืน ที่เก่ียวข้อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ 
6.3 มีทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากสำนักงาน

การอุดมศึกษา 
6.4 มีทุนสนับสนุนการศึกษาจาก ทั้งประเภททุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนผู้ช่วยวิจัย ทุนสนับสนุนการ

ทำวิทยานิพนธ์ ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และเงินรางวัลในการไปเสนอ
ผลงานวิจัย  

6.5 มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งอ่ืน 
6.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มี 4 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

 1) สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ด้านระบบนำส่งยา (Drug 
Delivery Systems) ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในทางเภสัชกรรม (Applications of Computer Technology in Pharmacy) การประยุกต์ใช้
นาโนเทคโนโลยีในทางเภสัชกรรม (Applications of Nanotechnology in Pharmacy) นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาในระดับเซลล์ ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ทางเภสัชกรรมและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Cell Culture in 
Pharmacy and Tissue Engineering) และ ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม (Microbiology in Pharmacy) 
รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ดูได้ที่  
http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=48 
 2) สาขาเภสัชเคมี  
เป็นศาสตร์ของการวิจัยและพัฒนายา ในกระบวนการคิดค้นยาใหม่ ได้แก่ การศึกษาเคมีของยา (medicinal 
chemistry) การสังเคราะห์หรือดัดแปลงเชิงเคมีของตัวยาสำคัญและสารที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและ
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การควบคุมและติดตามคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ของยาและสารที่เกี ่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การนำเทคโนโลยีชีวภาพมา
ประยุกต์กับการศึกษาเคมีของยา  การวิเคราะห์ยา การสังเคราะห์หรือสร้างตัวยาสำคัญและสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การเตรียมและการดัดแปลงแบบ molecularly imprinting 
polymers (MIP) สำหรับการแยก enantiomers และระบบควบคุมการนำส่งยา การเตรียมและการดัดแปลง
สารประกอบโพลีเมอร์ธรรมชาติเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งยา Biomedical Analysis  การศึกษาสารประกอบ
เชิงซ้อนของสารอินทรีย์ที ่ใช ้เป็นยา รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาเภสัชเคมี ดูได ้ที่ 
http://chem.pharmacy.psu.ac.th 
 
 

http://chem.pharmacy.psu.ac.th/
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 3) สาขาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมุนไพร / เทคโนโลยีชีวภาพ  
เป็นศาสตร์การวิจัยและพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประกอบด้วย กระบวนการคิดค้นยาใหม่จาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การศึกษาทางพฤกษเคมี การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ในระดับหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง 
และประเมินการใช้ประโยชน์ในทางเภสัชกรรม การกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบ เตรียมตำรับและประเมินคุณภาพของตำรับยาสมุนไพร การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร การศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ใช้เป็น
แหล่งทางเลือกวัตถุดิบสมุนไพร อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ใช้เป็นพืชต้นแบบร่วมกับเทคนิคทางอณูชีววิทยาใน
การศึกษาชีวสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร  รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาเภสัชเวทและ
เภสัชพฤกษศาสตร์ ดูได้ที่ http://pcog.pharmacy.psu.ac.th 
 4) สาขาชีวเภสัชกรรม 
เป็นศาสตร์การศึกษาในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ประกอบด้วยการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารทาง
เภสัชกรรม เช่น ฤทธิ์ระงับปวด ลดไข้ ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร และฤทธิ์ในการปกป้อง
ตับ เป็นต้น การศึกษาพิษวิทยาของสารทางเภสัชกรรม และสมุนไพร (การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลั น 
ความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง) การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาและสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเมแทบอลิซึมของยา
และสมุนไพร รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ดูได้ที่ 
 http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=44 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์  หวังสินทวีกุล โทร. 0-7428-8887 E-mail: juraithip.w@psu.ac.th 
 7.2 นางสาวปาณิสรา  บุญสนอง โทร.0-7428-8823 E-mail: panisara.b@psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 30,000.-บาท/ภาคการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=44
mailto:juraithip.w@psu.ac.th
mailto:panisara.b@psu.ac.th
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9. แบบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิชา 
 

ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขที่สมัคร/เลขที่ประจำตัวสอบ............................... 
ปัจจุบัน (      ) กำลังศึกษาที่คณะ ......................................................... สาขาวิชา ....................................... 
(      ) ประกอบอาชีพ  ............................................................. ตำแหน่ง ..................................................... 
สังกัด ........................................................................................................................................................... 
สนใจเลือกกลุ่มวิชาในการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ดังนี้  
(ให้เลือก 2 อันดับ  โดยเขียนเลข  1  ในวงเล็บหน้ากลุ่มวิชาที่เลือกอันดับหนึ่ง  และเขียนเลข 2 ในวงเล็บหน้ากลุ่มวิชา
ที่เลือกอันดับสอง) 
(      )  ชีวเภสัชกรรม / เภสัชวิทยา 
(      )  เภสัชเคมี / เทคโนโลยีชีวภาพ 
(      )  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมุนไพร / เทคโนโลยีชีวภาพ 
(      )  เทคโนโลยีเภสัชกรรม / เทคโนโลยีชีวภาพ 
เหตุผลในการเลือก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ลงชื่อ .............................................................................. 
            (...........................................................................) 
           วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ............. 
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2) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์
หลักสูตรภาคปกติ     (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)      
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ    10  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ    แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แผน ก แบบ ก 1 
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ  
3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการ

ทำงานวิชาชีพเภสัชกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหลักฐานรับรอง หรือ  
3.1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านการ

วิจัยในสาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้การ
พิจารณาคุณภาพและระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 แผน ก แบบ ก 2 

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 

3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาเภสัชศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานรับรอง หรือ 

3.2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และมีประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขาเภสัชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้
การพิจารณาคุณภาพและระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 4.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  4.1.1 เอกสารการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 1 ชุด 
  4.1.2โครงร่างการวิจัยที่จะนำเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด  
  4.1.3 แบบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิชา  
 4.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
  4.2.1 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาเภสัชศาสตร์ จากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 
ชุด  (ถ้ามี) 
  4.2.2 แบบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิชา 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ แจ้งภายหลัง ห้องอ่านหนังสือคณะเภสัชศาสตร์ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรที ่มุ ่งเน้นเพื ่อผลิต

เภสัชศาสตร-มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ 
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 6.2 มีทุนสนับสนุนการศึกษาจาก ทั้งประเภททุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนผู้ช่วยวิจัย ทุนสนับสนุน
การทำวิทยานิพนธ์ ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และเงินรางวัลในการไปเสนอ
ผลงานวิจัย  
 6.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มี 4 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
  1) สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ด้านระบบ
นำส่งยา (Drug Delivery Systems) ด้านวิทยาศาสตร์เครื ่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ด้านการ
ประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในทางเภสัชกรรม (Applications of Computer Technology in 
Pharmacy) การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในทางเภสัชกรรม (Applications of Nanotechnology in 
Pharmacy) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในระดับเซลล์ ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ทางเภสัชกรรมและวิศวกรรม
เนื ้อเยื ่อ (Cell Culture in Pharmacy and Tissue Engineering) และ ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม 
(Microbiology in Pharmacy) รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ดูได้ที่  
http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=48 
  2) สาขาเภสัชเคมี  

เป็นศาสตร์ของการวิจัยและพัฒนายา ในกระบวนการคิดค้นยาใหม่ ได้แก่ การศึกษาเคมีของยา 
(medicinal chemistry) การสังเคราะห์หรือดัดแปลงเชิงเคมีของตัวยาสำคัญและสารที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัช
กรรมและวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การควบคุมและติดตามคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
เช ิงปร ิมาณของยาและสารท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับงานเภส ัชกรรมและว ิทยาศาสตร ์เภส ัชกรรม การนำ
เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์กับการศึกษาเคมีของยา  การวิเคราะห์ยา การสังเคราะห์หรือสร้างตัวยาสำคัญ
และสารที ่เกี ่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การเตรียมและการดัดแปลงแบบ 
molecularly imprinting polymers (MIP) สำหรับการแยก enantiomers และระบบควบคุมการนำส่งยา 
การเตรียมและการดัดแปลงสารประกอบโพลีเมอร์ธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นระบบนำส่งยา Biomedical Analysis  
การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนของสารอินทรีย์ที่ใช้เป็นยา รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาเภสัช
เคมี ดูได้ที่ http://chem.pharmacy.psu.ac.th 
  3) สาขาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมุนไพร / เทคโนโลยีชีวภาพ  

เป็นศาสตร์ของการวิจัยและพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในกระบวนการค้นหายา (Drug 
discovery) จากสมุนไพร ประกอบด้วย การศึกษาทางพฤกษเคมี (Phytochemistry) การศึกษาฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารที ่ได ้จากสมุนไพร ได้แก่ ฤทธิ ์ต ้านเซลล์มะเร ็ง (anticancer) ฤทธิ ์ต ้านอนุมูลอิสระ 
(antioxidant) ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (immunomodulating agent) ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ (antimicrobial 
agent) ฤทธิ์ลดปวด (antinociceptive) ฤทธิ์ลดไข้ (antipyretic) ฤทธิ์ต้านอักเสบ (anti-inflammatory 
agent) ฤทธิ์ต้านการหดเกร็ง (antispasmodic) ฤทธิ์ต้านเบาหวาน (anti-diabetic) ทั้งนี้การทดสอบฤทธิ์ทำ
ในระดับหลอดทดลอง และระดับเซลล์ ( in vitro test) รวมไปถึงการศึกษาการยับยั ้งเชื ้อโรคจากเชื้อ 
probiotic และการนำส่ง probiotic สู่ลำไส้ การกำหนดมาตรฐานของยาสมุนไพร (Standardization of 
Herbal Medicines) และการกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพร (Specification of Medicinal Plants) 
การเตรียมตำรับยาการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพยาสมุนไพร (Formulation, Analysis and 
Evaluation of Herbal Medicines) การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาศึกษาในพืชสมุนไพร ได้แก่ การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชสมุนไพร (Medicinal Plant Tissue Cultures) การปรับปรุงพันธุ์สมุนไพร และการสร้างสารที่ใช้
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เป็นในสภาวะทดลง การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) เพ่ือการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชสมุนไพร 
นอกจากนี้ยังม ี
การนำเทคนิคอณูชีววิทยา (Molecular biology) มาศึกษาชีวสังเคราะห์ของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรอีกด้วย 
ร ายละ เอ ี ยด ง านว ิ จ ั ย ของอาจารย ์ ใ นภาคว ิ ช า เภส ั ช เ วทและ เภส ั ชพฤกษศาสตร ์  ด ู ไ ด ้ ที่  
http://pcog.pharmacy.psu.ac.th 
  4) สาขาชีวเภสัชกรรม 

เป็นศาสตร์ของการศึกษาในสัตว์ทดลองและมนุษย์ ประกอบด้วย การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของสม ุนไพรไทยและสารส ังเคราะห ์ (Pharmacological activities of Thai medicinal plants and 
synthesized substances) ได้แก่ ฤทธิ์ระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ  (Analgesic, antipyretic and 
anti-inflammatory activities) ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในช่องปาก
และเหงือก  (oral mucositis prevention and treatment) ฤทธิ์กระตุ้นการเคลื่อนไหวของท่อทางเดิน
อาหาร (prokinetic activity)  ฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง 
(antiulcer activity) และ ฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ตับ (liver protective activity)  
การศึกษาทางพิษวิทยาของสมุนไพรไทยและสารสังเคราะห์ (Toxicological activities of Thai medicinal 
plants and synthesized substances) ได้แก่ ความเป็นพิษเฉียบพลัน (acute toxicity), ความเป็นพิษกึ่ง
เรื้อรัง (subchronic toxicity)  
ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา (Pharmacokinetics ) และ สมุนไพร ได้แก่ การดูดซึมสารสำคัญหรือยาใน
สมุนไพรในรูปต่าง ๆ เช่น crude extract หรือ formulation ที่เป็นการพัฒนาระบบนำส่ง รวมทั้งการศึกษา
เมแทบอลิซึม (metabolism) ของยา หรือสารเหล่านั้น รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาเภสัช
กรรมคลินิก ดูได้ที ่
 http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=44 
7. ติดต่อผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
     7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์  หวังสินทวีกุล โทร. 0-7428-8887 E-mail: juraithip.w@psu.ac.th 
      7.2 นางสาวปาณิสรา  บุญสนอง โทร.0-7428-8823 E-mail: panisara.b@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 30,000.-บาท/ภาคการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=44
mailto:juraithip.w@psu.ac.th
mailto:panisara.b@psu.ac.th
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9. แบบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิชา 
 

ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขที่สมัคร/เลขที่ประจำตัวสอบ............................... 
ปัจจุบัน (      ) กำลังศึกษาที่คณะ ......................................................... สาขาวิชา ....................................... 
(      ) ประกอบอาชีพ  ............................................................. ตำแหน่ง ..................................................... 
สังกัด ........................................................................................................................................................... 
สนใจเลือกกลุ่มวิชาในการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ดังนี้  
(ให้เลือก 2 อันดับ  โดยเขียนเลข  1  ในวงเล็บหน้ากลุ่มวิชาที่เลือกอันดับหนึ่ง  และเขียนเลข 2 ในวงเล็บหน้ากลุ่มวิชา
ที่เลือกอันดับสอง) 
(      )  ชีวเภสัชกรรม / เภสัชวิทยา 
(      )  เภสัชเคมี / เทคโนโลยีชีวภาพ 
(      )  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมุนไพร / เทคโนโลยีชีวภาพ 
(      )  เทคโนโลยีเภสัชกรรม / เทคโนโลยีชีวภาพ 
เหตุผลในการเลือก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ลงชื่อ .............................................................................. 
            (...........................................................................) 
           วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ............. 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ        5  คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1  และแบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ 
 3.2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โดยได้คะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.30 หรือ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ 
 3.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารมา
อย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ 
 3.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอับดับหนึ่ง) หรือได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และเรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารมาอย่างน้อย  5 ปี ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ 
 3.5 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้อง
มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ภายใน 1 ปี ตั้งแต่วันเข้าศึกษา) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 - TOEFL (Paper Based)   ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ  
 - TOEFL (Computer Based)   ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ  
 - TOEFL (Internet Based)   ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ  
 - IELTS     ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ  
 - CU-TEP หรือ PSU-TEP   ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน 
4. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 โครงการวิจัยแบบย่อเป็นภาษาอังกฤษที่คาดว่าจะทาเป็นวทิยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด โดยมเีนื้อหา
ประกอบด้วย หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยพอสังเขป 
 4.2 หลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ PSU-TEP (ต้องมีผลการสอบ มา
แสดงซึ่งอาจยังไม่ผา่นเกณฑ์ก็ได้) 
 4.3 หนังสือรับรองจากผู้รับรอง 3 ท่าน (แบบฟอร์มหนังสือรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ที่  
http://www.cs.psu.ac.th/interest_Doctoral.html) 
 4.4 ผลงานวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้าม)ี 
5.  กำหนดการสอบสัมภาณ์ 

ภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
ภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรจะแจ้ง

ผู้สมัครโดยตรง 
 

ห้องประชุมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ หรือ โดยใช้ Online Meetings/ 
Video Conferencing / Web Conferencing ภาคการศึกษาที่ 2 

http://www.cs.psu.ac.th/interest_Doctoral.html
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
  ทั้งแบบ 1 และแบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ โทร. 0-7428-8584, โทรสาร 0-7444-6917 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     5 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
  3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1  
   3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ  
   3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีพื้นฐานร่วมหรือ
ใกล้เคียงกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ  
   3.1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
หรือระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียง และมีประสบการณ์การทำงานที่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือวัสดุศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
   3.1.4 คุณสมบัติอื ่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2  
   3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 
   3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีพื้นฐานร่วมหรือ
ใกล้เคียงกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ  
   3.2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
หรือ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียง  
   3.2.4คุณสมบัติอื ่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 3.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้สมัครที่ยังขาดวิชาพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ จะต้องเรียนวิชา
พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยไม่นับหน่วยกิต กรณีที่ต้องการ
ตีความคุณสมบัติ หรือการผ่อนผันคุณสมบัติข้อใด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หนังสือรับรองการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด 
 4.2  หนังสือรับรองคุณสมบัติประจาตัว (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชา 
จำนวน 1 ชุด 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ ์ ตามประกาศ ตามประกาศ 
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6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ E-mail: phuruangrat@hotmail.com  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7428-8386 หรือ 0-74288361  
โทรสาร 0-7428-8395  

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ์
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     10 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
 3.1 แผน ก แบบ ก 1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 
ขึ้นไปในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
  3.1.2 จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 1 ปี หรือ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์การทำวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ 
 3.2 แผน ก แบบ ก 2 

  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาอื่นที่เก่ียวข้องจะต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 
ขึ้นไปในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

4. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บงัคับบญัชา จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผูส้มัครแผน ก แบบ ก1) 
 4.2 โครงร่างงานวิจัยที่สนใจ และ/หรือ มีความประสงค์จะทำเป็นงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามีจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ) 
 
5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ตึก BSC คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
5. หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมสอบ 
 5.1 หนังสือความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) 
 5.2 หนังสือความรู้ทั่วไปทางนิติวิทยาศาสตร์ 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างกำลังคน และการ
พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย จากประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยที่มีอย่าง
ต่อเนื่องภายในระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา ทำให้ในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
นิติวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ได้แก่ การตรวจพิสูจน์ทางเคมี ชีววิทยา อณูชีววิทยา และฟิสิกส์ และสาขาที่
ไม่มีสอนที่หลักสูตรอื่น ๆ เช่น นิติเคมีไฟฟ้า นิตินิเวศวิทยา นิติเรณูวิทยา ซึ่งสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์ที่หลักสูตรฯที่โดดเด่น รวมถึงมีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และ
ผลิตงานวิจัยทาง นิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มากกว่าหลักสูตร
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นิติวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม สถาบัน
นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ หน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
รวมถึงหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ Flinders University เครือรัฐออสเตรเลีย University of Vienna 
สาธารณรัฐออสเตรีย Lund University ประเทศสวีเดน และ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศ
มาเลเซีย อีกด้วย 
 หลักสูตรประกอบด้วย 2 แผนการศึกษา คือ 
 แผน ก แบบ ก1 สำหรับผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ 
และประสบการณ์วิจัย และคุณวุฒิเฉพาะทาง จะทำวิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ที่สนใจวิทยาการด้านนี้ แต่
ยังขาดความรู้และประสบการณ์ จะต้องเรียนรายวิชาบังคับจำนวน 15 หน่วยกิต รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์จำนวน 18 หน่วยกิต 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

7.1 ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
โทร 0-7428-8565 E-mail: pthanakiatkrai@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     10 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรม
บัณฑิต หรือเทียบเท่าทุกสาขา มีคะแนนเฉลี ่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที ่มีประสบการณ์ในการทํางานด้าน
อุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี – มีเกณฑ์คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไป
ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
4. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 ใบแสดงผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรต่างๆ 
 4.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือสถานประกอบการกรณีผู้มีประสบการณ์ในการทาํงานด้าน
อุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี 
 4.3 ประวัตย่อผู้สมัคร 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ ์

ไม่มี 
เมษายน 2564 

ไม่มี 
บริษัท/สถานประกอบการ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีทักษะตรง 
ตามความต้องการของสถานประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ ลงมือปฏิบัติที่สถานประกอบการและยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรบุคคล 
เป็นกลไก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ผู้เข้าเรียนใน
หลักสูตรนี้ต้องผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน และ
ค่าครองชีพทุกเดือนตลอดระยะเวลา 2 ปี 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

7.1 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0-7428-8007, 065-9466459, E-mail : 
wirach.t@psu.ac.th  

7.2 คุณพรรนีย์ พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7428-8029, E-mail : phanni.p@psu.ac.th 
7.3 คุณกุสุมา อชิรเสนา คณะวทิยาศาสตร์ โทร. 0-7428-8023, E-mail : kusuma.a@psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     15 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2  
3. คุณสมบัติผู้สมัคร  
 3.1 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 1.1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
กับสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ 
  3.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  3.1.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 
 3.1.4 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 2.1   
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
กับสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ 
  3.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  3.2.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 
  3.2.4 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร  

 3.3 สำหรับผู้ทีะเข้าศึกษาแบบ 2.2    
  3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ 
  3.3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  3.3.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ 
  3.3.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีมาก และ/หรือมี
คะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีประสบการณ์การทำงานในหัวข้อที ่เกี ่ยวข้องกับงานทางด้าน
เทคโนโลยีพลังงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีประสบการณ์วิจัยหรือมีผลงานอ่ืน ๆ เช่น งานวิจัยหรืองาน
วิชาการอื่น ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ หรือ 
  3.3.5 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ที่มีพ้ืนฐานร่วมหรือใกล้เคียง
กับวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต โดยที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ มีผลการเรียนดีมาก และ/หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ 
  3.3.6 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 ผลการเรียน (Transcript) 
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4.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) 
4.3 เอกสารทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สมัคร (ถ้ามี) 

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 15 มกราคม 2564 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ห้องหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน ชั้น 5 
อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 
6. คำแนะนำหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานสหวิทยาการ
ต่างๆ เพื่อสร้างบัณทิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงานในระดับผู้ประกอบการ นักวิจัย และ
นักวิชาการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีความสามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีพลังงาน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ และสามารถค้นคว้าวิจัย
ด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำ 
และมีความรับผิดชอบในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ
การวิจัยขั้นสูง มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  มี  3 แบบ  คือ  
แบบ 1.1  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท  ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  48  หน่วยกิต 
แบบ 2.1  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท  มีวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต  และรายวิชา  12  หน่วยกิต 
แบบ 2.2  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี  มีวิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต  และรายวิชา  24  หน่วยกิต 

หัวข้อวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและท่ีสนใจของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
- การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและในอุตสาหกรรม 
- เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เช่น เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 

พลังงานน้ำ การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหม้ชีวมวล เป็นต้น 
- เทคโนโลยีการอบแห้ง 
- เทคโนโลยีการถ่ายโอนความร้อนด้วยเจ็ทอากาศและการประยุกต ์
- การวิเคราะห์ระบบพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้าและการควบคุม 
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพลังงาน 
- การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งพลังงาน 
- การเก็บเกี่ยวพลังงานจากวัสดุเพียโซอิเล็คทริกและการประยุกต์ 
- การประยุกต์ระบบเมคาทรอนิกส์กับเทคโนโลยีพลังงาน 
- เทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูปยางธรรมชาติ 
- เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง และการผลิตไฮโดรเจน 

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7.1 ผศ.ดร.จ ันทกานต ์ ทว ีก ุล (ประธานหล ักส ูตรฯ) ภาคว ิชาว ิศวกรรมเคร ื ่องกล ค ณะ

วิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-7428-7202  โทรสาร 0-7455-8830 e-mail : juntakan.t@psu.ac.th 
7.2 น.ส.โยษิตา เล่ามนัสวี (เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-7428-2000 ต่อ 

749955 e-mail :  yosita.l@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ  30 คน   
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 ผู้ที่จะเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 

3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือได้รับการรับรอง หรือ 

3.1.3 คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3.2 ผู้ที่จะเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยา
ศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 

3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยา
ศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เก่ียวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
ในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ 

3.2.3 คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 
4.2 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
4.3 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 
4.4 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือได้รับการรับรอง (ถ้ามี) 

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 26 มีนาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ 

หมายเหต ุให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ และระบุหัวข้องานวิจัยที่สนใจ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล  ประธานบริหารหลักสูตร E-mail : nikorn.s@psu.ac.th  
โทร. 081-690-9225 โทรสาร 0-7455-8829  
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     10 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ/หรือ 
3.1.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 
3.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
 3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ/หรือ 
 3.2.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 
 3.2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ำกว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์การทำงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน ไม่
น้อยกว่า 1 ปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอที่จะเข้าศึกษา 
หรือ 
 3.2.4 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 ผลการเรียน (Transcript) 
4.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) 
4.3 เอกสารทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สมัคร (ถ้ามี) 

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 15 มกราคม 2564 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ห้องหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน ชั้น 5 
อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 
 
6. คำแนะนำหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานสห
วิทยาการต่างๆ เพ่ือสร้างบัณทิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงาน รวมถึงการวางแผนและการ
บริหารจัดการด้านพลังงาน สามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยที่มี
คุณภาพสูง สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยเทคโนโลยีพลังงานจากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้
ประโยชน์  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง  
สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลของการงานวิจัยและพัฒนาการใหม่ ๆ รวมทั้งมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร การค้นคว้าและการวิจัย 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเป็น
หลัก 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 
 
หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องและท่ีสนใจของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 

- การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและในอุตสาหกรรม 
- เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เช่น เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 

พลังงานน้ำ การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหม้ชีวมวล เป็นต้น 
- เทคโนโลยีการอบแห้ง 
- เทคโนโลยีการถ่ายโอนความร้อนด้วยเจ็ทอากาศและการประยุกต์ 
- การวิเคราะห์ระบบพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้าและการควบคุม 
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพลังงาน 
- การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งพลังงาน 
- การเก็บเกี่ยวพลังงานจากวัสดุเพียโซอิเล็คทริกและการประยุกต์ 
- การประยุกต์ระบบเมคาทรอนิกส์กับเทคโนโลยีพลังงาน 
- เทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูปยางธรรมชาติ 
- เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง และการผลิตไฮโดรเจน   

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7.1 ผศ.ดร.จ ันทกานต ์ ทว ีก ุล (ประธานหล ักส ูตรฯ) ภาคว ิชาว ิศวกรรมเคร ื ่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์  โทรศัพท์ 0-7428-7202  โทรสาร 0-7455-8830 e-mail : juntakan.t@psu.ac.th 
7.2 น.ส.โยษิตา เล่ามนัสวี (เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-7428-2000 ต่อ 

749955 e-mail :  yosita.l@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 

หลักสูตรภาคปกติ                                                      (เรียนวันเสาร์ - อาทติย์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ                                            10  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แผน ก แบบ ก1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ขึ ้นอยู ่กับดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม
ในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย 

       3.1.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ป ีใน
ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย หรือ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยในอุตสาหกรรม   ทั้งนี้ให้
ขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึง
พิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย 

    3.2 แผน ก แบบ ก2 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ขึ ้นอยู ่กับดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม
ในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย   
   3.2.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
อย่างน้อย 6 เดือน หรือ ทำงานในตําแหน่งผู้ช่วยวิจัยอย่างน้อย 6 เดือน หรือ ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งนี้
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึง
พิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย 

 3.3 แผน ข 
   3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ขึ ้นอยู ่กับดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม
ในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย 

 3.3.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา หรือ มีประสบการณ์ทำงาน
ในอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
พิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับ
ผู้สมัครแต่ละราย 

4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นทีง่านการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ 
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2564) 

โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดวา่จะทำเปน็วิทยานิพนธ์จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการ 
และเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยพอสังเขป 
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5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

26  กุมภาพันธ์  2564 
09.00 น. 

ห้องประชุม 1 
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
           คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (MATM) ตั้งแต่ปี 2548 โดยหลักสูตรดังกล่าว มุ่งให้
ผู ้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้วิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ รวมทั้งการวิจัยที ่สามารถ
สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มี
ค ุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ ปัจจุบั นประสบปัญหาผู ้เร ียนที ่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมมีจำนวนน้อย ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ จึงได้เปลี่ยน
ชื่อหลักสูตร และเพิ่มเติมลักษณะของหลักสูตร แผน ข ด้วย เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้สนใจที่ทำงาน
ประจำในภาคอุตสาหกรรมได้พัฒนาคุณวุฒิและแก้ปัญหาที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมเกษตรอย่าง
แท้จริง รวมถึงระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำให้มีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
7. ระยะเวลาและการจัดการเรยีนการสอน 
           หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เรียนเฉพาะวนัเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ในปี
การศึกษาแรกส่วนปีการศึกษาที่ 2 เป็นการทำวจิัยเพื่อวิทยานพินธ์ในโรงงาน/สถานประกอบการ โดยการกำกับดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของหลักสูตรร่วมกับพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ 
8. แนวทางการวิจัย 
       (1) ด้านการจัดการการผลิตและผลิตภาพ (Production Management and Productivity) 

1.1   Production Planning, Production Control and Inventory 
1.2   Logistic and Supply Chain, Raw Material Management 
1.3   Productivity Management 
1.4   Manufacturing System, Maintenance, Automation 
1.5   Plant design, Law and Regulations 

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการการผลิตและผลิตภาพ : 
- การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์เพื่อสนับสนนุการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินงานของ

สายการติดฉลากและบรรจุกล่องผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง  
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการโม่ขา้วสาลีโดยใช้เทคนิค TPM 
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาทูนา่บรรจุขวดแก้วด้วยการผลิตแบบลนี 
- การปรับปรุงพืน้ที่และการออกแบบคลังสนิค้า: กรณีศึกษาโรงงานอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดลุสายการผลิต กรณีศึกษา: โรงงานผลิตเนือ้ปลาทนู่านึ่ง

สุกแช่เย็น 
- ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจดัเส้นทางเดินรถจนสง่แบบมีกรอบเวลาและการแบ่งสนิค้า กรณีศึกษา: 

โรงงานผลิตเครื่องดื่มนำ้ผลไม้ 
- การประยุกต์ใช้หลักการผลิตแบบลนีในการเพิ่มกำลงัการผลติของกระบวนการผลิตปลาเส้น 
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   (2) ด้านการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (Quality and Environment Management) 
2.1 Quality Control (Quality tools, Quality Attribute, SQC, DOE) 
2.2  Quality Management (Management, Environment, Carbon footprint, Water footprint) 
2.3  Food Safety Management System (Food Safety, Traceability, food Law & Regulations) 

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม :  
- การประเมินความเสี่ยงของหอยตะโกรมจากแหล่งเลี้ยงในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
- ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
- การประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ซิกม่าเพื่อเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในกระบวนการผลิต 

ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค 
- การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลของส่วนงานสนบัสนนุเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์เค้ก

กล้วยหอม:กรณีศึกษา 
- การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการลดการใช้พลังงานของเคร่ืองแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์   
- การวิเคราะห์และการจัดการปญัหาการเกิดจุดขาวในเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมระหวา่งการเก็บรกัษาแบบแช่

เยือกแข็ง 
 

    (3) ด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) 
3.1  Principle of Management, Human Resource Management 
3.2  Accounting and Finance 
3.3  Marketing 
3.4  Entrepreneurship, Feasibility and Strategy 

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกจิ) 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำหวานทิง้จากโรงงานผลิตน้ำอัดลม 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้สูงอายุจากโปรตีนสกัดจาก

ปลานิล 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากใบชาจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทดแทนการชิ้นไม้สับในการผลิตแผ่นปาร์

ติเกิล 
 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร : 
ประกอบด้วยคณาจารย์หลักในหลักสูตร และคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มปีระสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เชน่ 

1. ดร.เกรียงไกร ไวยกาญจน์ E-mail: kriangkrai.w@psu.ac.th 
           สาขาชำนาญ : Modern Manufacturing System & Automation 

2. ดร.กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์ E-mail:  karnjapan.j@psu.ac.th 
           สาขาชำนาญ : Business Process Management (Marketing), Quality Management 

3. ดร.กันยา อัครอารีย์ E-mail: kanya.a@psu.ac.th 
           สาขาชำนาญ: Supply Chain Management, Logistics, Quality Management 

4. ผศ.ดร.บุษวรรณ  หิรัญวรชาติ E-mail: bhudsawan.h@psu.ac.th 
สาขาชำนาญ: Food Processing, Phytochemical Extraction, Drying of Biomaterials 

5. อ.มณฑิรา เอียดเสน E-mail: monthira.i@psu.ac.th 
           สาขาชำนาญ: Production Management, Productivity Management, Statistical Quality Control 
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6. อ.ดาริกา อวะภาค  E-mail: darika.a@psu.ac.th 
สาขาชำนาญ:  Production Management, Productivity Management 

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ดร.บุษวรรณ  หิรัญวรชาติ E-mail: bhudsawan.h@psu.ac.th 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90112 http://agro.psu.ac.th โทร. 0 7428 6349 (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:darika.a@psu.ac.th
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คณะวิทยาการจัดการ 
 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
หลักสูตรภาคสมทบ        (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) 
1.  จำนวนนักศึกษาที่จะรับ              50    คน 
2.  แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผนก แบบ ก1  ก แบบ ก2 และแผน ข 
3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี/เทียบเท่า ทุกสาขาวิชาโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.5 
     3.2 กรณีที่ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.5 จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี 
และมีใบรับรองการทำงานจากหน่วยงาน 
 3.3 กรณีที่ผู ้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื ่อนไข ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
4.  หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร 
   4.1.1 สำเนา Transcript  ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า จำนวน 1 ชุด 

4.1.2 หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ชุด (กรณีท่ีต้องการ) 
4.2 หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

4.2.1 เรียงความแสดงวัตถุประสงค์ในการเรียน ไม่เกิน 500 คำ ซึ่งประกอบด้วย 
   - เป้าหมายในการเรียน 
   - เหตุผลที่เลือกเรียนในหลักสูตรนี้ 

4.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
4.2.3 ใบเสร็จรับเงิน/บัตรประจำตัวสอบ 

5. กำหนดการสอบ 
- ประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิ ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที ่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย https://grad.psu.ac.th/th/ และเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ https://www.fms.psu.ac.th/ 
วิชาที่สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ สถานที่ 

1. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่  21 กุมภาพนัธ์ 2564 
 เวลา 08.30 – 17.00 น. 
หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์
ของคณะวิทยาการจัดการ
https://www.fms.psu.ac.th/ 

อาคารเรียน 
คณะวิทยาการจัดการ 
 

6.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารบริหาร  คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  โทรศัพท์ 0-7428-7858 
 https://www.fms.psu.ac.th/ 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 35,500 บาท/ภาคการศึกษา 
 

https://www.fms.psu.ac.th/
https://www.fms.psu.ac.th/
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คณะศิลปศาสตร์ 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม  ภาคปกติ 
หลักสูตรภาคปกติ    (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ           15 คน      
2. แผนการกศึกษาที่เปิดรับ  แบบ 1.1 และ แบบ1.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     3.1 แบบ 1.1  

3.1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และมีประสบการณ์ในการทําโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์
และสังคม และ 

3.1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งปี และ 
3.1.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ

ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
3.1.4 มีผลงานวิจัยที่มิใช่ผลงานจากการศึกษาในระดับปริญญาโท  โดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ ในระดับนานาชาติที่ สกอ. รับรอง หรือ อย่างน้อย TCI กลุ่ม 1 หรือ TCI 
กลุ่ม 2 หรือผ่านการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ (Full Paper) รวมอย่างน้อย  
3 บทความ  
    3.2 แบบ 2.1 

3.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และ 

3.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1  แบบ 1.1  
4.1.1 สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด 
4.1.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (Transcript) 1 ชุด 
4.1.3  โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) 1 ชุด 
4.1.4 สำเนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือบทความเอกสารการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 1 ชุด 
4.1.5 หนังสือแสดงคะแนนจากการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี อย่างใด

อย่างหนึ่ง เช่น PSU-TEP ทุกทักษะ (Reading and Structure, Listening, Writing), CU-TEP ทุกทักษะ, TU-
GET ทุกทักษะ, IELTS, TOEFL เป็นต้น 1 ชุด 
     4.2 แบบ 2.1  

4.2.1 สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด 
4.2.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (Transcript) 1 ชุด 
4.2.3 โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal)  1 ชุด 
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4.2.4 หนังสือแสดงคะแนนจากการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี อย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น PSU-TEP ทุกทักษะ (Reading and Structure, Listening, Writing), CU-TEP ทุกทักษะ, TU-
GET ทุกทักษะ, IELTS, TOEFL เป็นต้น 1 ชุด 
5. กำหนดการสอบ 
   แบบ 1.1  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบสัมภาษณ์  (50 คะแนน) 
2. นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (50 คะแนน) 

23 มกราคม 2564 
09.00-16.30 น. 

ห้องประชุมพุทธชาด 
คณะศิลปศาสตร ์

3. ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาวนัที่ 30 มกราคม 2564 

   แบบ 2.1  
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

1. สอบข้อเขียน  
     - ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  (25 คะแนน) 
     - ทฤษฎีทางดา้นสังคมศาสตร์   (25 คะแนน) 

9 มกราคม 2564 
09.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ห้องเรียน LA302 
คณะศิลปศาสตร ์

2. ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบข้อเขียนและมีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มกราคม 2564 
3. สอบสัมภาษณ์  (25 คะแนน) 
4. นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (25 คะแนน) 

23 มกราคม 2564 
09.00-16.30 น. 

ห้องประชุมพุทธชาด 
คณะศิลปศาสตร ์

5. ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาวนัที่ 30 มกราคม 2564 

 
6. คำแนะนำหลักสูตร 

เตรียมสื ่อ PowerPoint เพื ่อนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ใช้เวลานำเสนอ
ประมาณ 10-15 นาท ี  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์   ประธานหลักสูตรฯ   E-mail: punya.t@psu.ac.th   
7.2 รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม  กรรมการและเลขานุการหลักสูตรฯ   E-mail: 

lkasetchai@yahoo.com 
7.3 นายกิตติปัทม์ แสงงาม เจ้าหน้าที่หลักสูตร E-mail: kittipat.sa@psu.ac.th โทร. 074-286721 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
27,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

9.  องค์ความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ 
- หลักและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์และสังคม ตัวอย่างเช่น จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ 

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ฯลฯ 
- การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
- ข่าวสาร เหตุการณ์ในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

10. ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
- การพัฒนามนุษย์และสังคมในศตวรรษที่ 21 
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานในภาคราชการและเอกชน 
- ชุมชนกับการปรับตัวเพ่ือความเข้มแข็งและการดำรงอยู่ 
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- กระบวนการสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน 
- ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรมกับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
- ภาษา วรรณกรรม ศิลปะ และดนตรี กับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
- ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
- การท่องเที่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
- จิตวิทยากับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
- อ่ืน ๆ 

11. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษา 
PLO1 เป็นแบบอย่างในการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือการ

พัฒนามนุษย์และสังคม และส่งเสริมผู้อ่ืนให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานสังคม
พหุวัฒนธรรมในภาคใต้ 

PLO2 อธิบายองค์ความรู้เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และ
สังคมแบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมใน
ภาคใต้ 

PLO3 อธิบายองค์ความรู้เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านหลักการทฤษฎีด้านการวิจัย เพื่อนำไปสู่การ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสังคม สำหรับการแก้ปัญหาองค์กร ชุมชน และสังคมบนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรมในภาคใต้ 

PLO4 วางแผนและออกแบบการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ที่นำไปสู่การพัฒนามนุษย์และสังคมบน
พ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ 

PLO5 บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีอย่างรอบด้าน เพื ่อคิดวิเคราะห์ปรากฎการณ์ และแก้ปัญหา
สถานการณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค ์

PLO6 แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตอาสา เสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์  และปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ท่ีซับซ้อนในการทำงานด้านพัฒนามนุษย์และสังคม 

PLO7 ร่วมทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำทางวิชาการหรือทางวิชาชีพตามโอกาสและสถานการณ์  และชี้นำ
สังคมอย่างสร้างสรรค ์

PLO8 วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลทางสถิติขั้นสูงไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาประเด็นปัญหาที่สำคัญ
และซับซ้อน 

PLO9 นำเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและระดับสากลเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
ด้วยภาษาเชิงวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม  (ภาคปกติ) 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ             12 คน      
2. แผนการกศึกษาที่เปิดรับ    แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แผน ก แบบ ก1 
    3.1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
    3.1.2  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก่  

(1) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และ 
(2) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ หรือผ่าน

การนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้ว หรือ 
(3) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 2 

ปี 
(4) มีโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และได้รับการ

ยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
    3.2 แผน ก แบบ ก2  
    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก่  

3.2.1 ประเภทท่ัวไป 
(1) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
(2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 

1 ปี 
(3) สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

3.2.2 ประเภทโควตา 
            (1) ประเภทผู้บริหาร  

- เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระดับชำนาญการ (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป  
- ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 

            (2) เจ้าหน้าที่/นักการเมืองท้องถิ่น 
   - เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ทำหน้าทีเ่กี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   - เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ให้ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทและได้รับทุนการศึกษา 
   - ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 

3.2.3 ประเภทนักศึกษาเรียนดีของคณะศิลปศาสตร์ 
   - เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

     - ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป (ไม่นับรวมในภาคการศึกษา
สุดท้าย) 

   - ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 
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4.  หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
     4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
     4.1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว      1   รูป  
   4.1.2 สำเนาใบปริญญาบัตร          1   ชุด 
 4.1.3 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)     1   ชุด 
   4.1.4 โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 1   ชุด 
 4.1.5 สำเนาผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือสำเนาเอกสารการนำเสนอ 

ในที่ประชุมทางวิชาการ (ถ้ามี)        1   ชุด 
     4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2   
 4.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว      1   รูป  
 4.2.2 สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร    1   ชุด 
 4.2.3 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)      1   ชุด 
5. กำหนดการสอบ 
     5.1  ผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 

วิชาที่สอบ วันและเวลา สถานที่สอบ 
1. สอบสัมภาษณ์ 
     - นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ห้องพุทธชาด คณะศิลปศาสตร์ 
 

     5.2  ผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ประเภทท่ัวไป 
วิชาที่สอบ วันและเวลา สถานที่ 

1. สอบข้อเขียน 
1.1 หลักและทฤษฎีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และสังคม เกี่ยวกับ
จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา หรือด้านการพัฒนา
ชุมชน/สังคม 

1.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
1.3 ข่าวสาร เหตุการณ์ใน

ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ห้อง LA 302  คณะศิลปศาสตร์ 

2. สอบสัมภาษณ์  
 

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ห้องพุทธชาด คณะศิลปศาสตร์ 
 

     5.3  ผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ประเภทโควตา 
กำหนดการ วันและเวลา สถานที่ 

ประเภทผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หรือนักการเมืองท้องถิ่น/นักศึกษาเรียนดีคณะศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
1. สอบสัมภาษณ์  
 

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 
2564 

เวลา 09.00-16.00 น. 

ห้องพุทธชาด คณะศิลปศาสตร์ 
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6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
6.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 

หมายเหตุ  ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(www.grad.psu.ac.th) 
7.  คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรยีน
เข้าใจในสาระแก่นสารในการพัฒนาคนและสังคม ไม่เพียงแต่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคนและสังคมเท่านั้น แต่ยังเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่จะค้นหาวิธีการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร ชุมชน และสังคม โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เหมาะสำหรับผู ้ที่
ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนที่มุ่งหวังจะเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ 
8.  องค์ความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ 

8.1 หลักและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เกี่ยวกับจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์  
สังคมวิทยา   มานุษยวิทยา หรือด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม 

8.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
8.3 ข่าวสาร เหตุการณ์ในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

9. ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 9.1 การพัฒนามนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 9.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานในภาคราชการและเอกชน 
 9.3 ชุมชนกับการปรับตัวเพ่ือความเข้มแข็งและการดำรงอยู่ 
 9.4 บทบาทของวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นแก่นแกนสำคัญของการพัฒนา 
 9.5 วัฒนธรรมการทำงานและวัฒธรรมการเรียนรู้ของคนไทย 
 9.6 กระบวนการสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน 
 9.7 ความหลากหลายของชาติพันธุ์ กับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
 9.8 บทบาทของศาสนากับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
 9.9 ภาษา วรรณกรรม กับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
 9.10 ศิลปะดนตรี กับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
 9.11 การท่องเที่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม  
10. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษา 

PLO 1 นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ 

PLO 2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
มนุษย์และสังคมแบบองค์รวมเพ่ือประยุกต์ใช้บนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ 

PLO 3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการทฤษฎีด้านการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้สู่การ
ปฏิบัติด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ 

PLO 4 นักศึกษาสามารถวางแผนและดำเนินการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์และสังคม 
บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ 
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PLO 5 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการด้านพัฒนามนุษย์
และสังคม เพ่ือคิดวิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ 

PLO 6 นักศึกษาสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอาสาในการทำงานด้านพัฒนา
มนุษย์และสังคม 

PLO 7 นักศึกษาสามารถร่วมทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานด้านพัฒนามนุษย์และ
สังคม 

PLO 8 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
PLO 9 นักศึกษาสามารถนำเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และ

สังคม ด้วยภาษาเชิงวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
11.  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ สำนักงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
มนุษย์และสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ภาควิชาสารัตถศึกษา อาคารเร ียน คณะ ศิลปศาสตร์   
โทร.0-7428-6728 ทางอีเมล์ E-mail: punya.t@psu.ac.th หรือ คุณวาสนา วงศ์ชนะ โทร.074-286718 
ทางอีเมล์ E-mail: wasana.w@psu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:punya.t@psu.ac.th%20หรือ
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3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม  (ภาคพิเศษ) 
หลักสูตรภาคพิเศษ      (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ             25 คน      
2. แผนการกศึกษาที่เปิดรับ    แผน ก แบบ ก2 และแผน ข   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก่  

3.1.1 ประเภทท่ัวไป 
(1) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
(2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 

1 ปี 
(3) สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

3.1.2 ประเภทโควตา 
            (1) ประเภทผู้บริหาร  

- เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระดับชำนาญการ (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป  
- ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 

            (2) เจ้าหน้าที่/นักการเมืองท้องถิ่น 
   - เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ทำหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   - เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ให้ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทและได้รับทุนการศึกษา 
   - ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 

3.1.3 ประเภทนักศึกษาเรียนดีของคณะศิลปศาสตร์ 
   - เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

     - ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป (ไม่นับรวมในภาคการศึกษา
สุดท้าย) 

   - ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 
4.  หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
        4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว      1   รูป  
 4.2 สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร     1   ชุด 
 4.3 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)      1   ชุด 
5. กำหนดการสอบ      
      5.1 ผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ประเภทท่ัวไป 

วิชาที่สอบ วันและเวลา สถานที่ 
1. สอบข้อเขียน 

1.1 หลักและทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม เกี่ยวกับ
จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ห้อง LA 302  คณะศิลปศาสตร์ 
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มานุษยวิทยา หรือด้านการพัฒนา
ชุมชน/สังคม 

1.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
1.3 ข่าวสาร เหตุการณ์ใน

ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 
2. สอบสัมภาษณ์  
 

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ห้องพุทธชาด คณะศิลปศาสตร์ 
 

     5.3  ผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ประเภทโควตา 
กำหนดการ วันและเวลา สถานที่ 

ประเภทผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หรือนักการเมืองท้องถิ่น/นักศึกษาเรียนดีคณะศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
1. สอบสัมภาษณ์  
 

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 
2564 

เวลา 09.00-16.00 น. 

ห้องพุทธชาด คณะศิลปศาสตร์ 
 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
6.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 

หมายเหตุ  ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(www.grad.psu.ac.th) 
7.  คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรยีน
เข้าใจในสาระแก่นสารในการพัฒนาคนและสังคม ไม่เพียงแต่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคนและสังคมเท่านั้น แต่ยังเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่จะค้นหาวิธีการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร ชุมชน และสังคม โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เหมาะสำหรับผู ้ที่
ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนที่มุ่งหวังจะเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ 
8.  องค์ความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ 

8.1 หลักและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เกี่ยวกับจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์  
สังคมวิทยา   มานุษยวิทยา หรือด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม 

8.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
8.3 ข่าวสาร เหตุการณ์ในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

9. ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 9.1 การพัฒนามนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 9.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานในภาคราชการและเอกชน 
 9.3 ชุมชนกับการปรับตัวเพ่ือความเข้มแข็งและการดำรงอยู่ 
 9.4 บทบาทของวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นแก่นแกนสำคัญของการพัฒนา 
 9.5 วัฒนธรรมการทำงานและวัฒธรรมการเรียนรู้ของคนไทย 
 9.6 กระบวนการสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน 
 9.7 ความหลากหลายของชาติพันธุ์ กับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
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 9.8 บทบาทของศาสนากับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
 9.9 ภาษา วรรณกรรม กับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
 9.10 ศิลปะดนตรี กับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
 9.11 การท่องเที่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม  
10. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษา 

PLO 1 นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ 

PLO 2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
มนุษย์และสังคมแบบองค์รวมเพ่ือประยุกต์ใช้บนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ 

PLO 3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการทฤษฎีด้านการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้สู่การ
ปฏิบัติด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ 

PLO 4 นักศึกษาสามารถวางแผนและดำเนินการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์และสังคม 
บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ 

PLO 5 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการด้านพัฒนามนุษย์
และสังคม เพ่ือคิดวิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ 

PLO 6 นักศึกษาสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอาสาในการทำงานด้านพัฒนา
มนุษย์และสังคม 

PLO 7 นักศึกษาสามารถร่วมทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานด้านพัฒนามนุษย์และ
สังคม 

PLO 8 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
PLO 9 นักศึกษาสามารถนำเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และ

สังคม ด้วยภาษาเชิงวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
11.  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ สำนักงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
มนุษย์และสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ภาควิชาสารัตถศึกษา อาคารเร ียน คณะ ศิลปศาสตร์   
โทร.0-7428-6728 ทางอีเมล์ E-mail: punya.t@psu.ac.th หรือ คุณวาสนา วงศ์ชนะ โทร.074-286718 
ทางอีเมล์ E-mail: wasana.w@psu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:punya.t@psu.ac.th%20หรือ
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4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ 
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ             27 คน      
2. แผนการกศึกษาที่เปิดรับ    แผน ก แบบ ก1 จำนวน 2 คน 

แผน ก แบบ ก2 จำนวน 10 คน 
แผน ข จำนวน 15 คน (เรียนด้วยระบบ online) 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 แผน ก แบบ ก1 

3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
2.50 และ 
  3.1.2 ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และ 

3.1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
3.1.4 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือวารสาร

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI หรือผ่านการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

3.1.5 คุณสมบัติอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
    3.2  แผน ก แบบ ก2 

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาสุดท้ายของขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.2.2 คุณสมบัติอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
    4.1 แผน ก แบบ ก1 

4.1.1 สำเนาใบปริญญาบัตร  1 ชุด 
4.1.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) 1 ชุด 
4.1.3 โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) 1 ชุด 
4.1.4 สำเนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือบทความเอกสารการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 1 ชุด 

     4.2 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
4.2.1 สำเนาใบปริญญาบัตร  1 ชุด 
4.2.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) 1 ชุด 

5. กำหนดการสอบ 
     5.1 รอบสมัครประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1/2564) 
          - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
แผน ก แบบ ก1   
1. สอบสัมภาษณ์  (40 คะแนน) 
2. นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (60 คะแนน) 

8 มกราคม 2564 
09.00-12.00 น. 

ห้องประชุมพุทธชาด 
คณะศิลปะศาสตร ์
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แผน ก แบบ ก2 และแผน ข   
1. สอบข้อเขียน  
     - วิชาความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย (20 คะแนน)    
     - วิชาความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาไทย (20 คะแนน) 
     - วิชาความรู้เกี่ยวกับคติชนวิทยา (20 คะแนน)      

 
8 มกราคม 2564 
09.00-12.00 น. 

 
ห้องเรียน LA302 
คณะศิลปศาสตร ์

2. สอบสัมภาษณ์  (40 คะแนน) 8 มกราคม 2564 
13.00-16.00 น. 

ห้องประชุมพุทธชาด 
คณะศิลปศาสตร ์

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบคัดเลือกและมีสทิธิ์เข้าศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2564 
 

     5.2 รอบสมัครเพ่ิมเติมพิเศษ (ครั้งที่ 2/2564) 
          - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-31 มกราคม 2564 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
แผน ก แบบ ก1   
1. สอบสัมภาษณ์  (40 คะแนน) 
2. นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (60 คะแนน) 

12 กุมภาพันธ์ 2564 
09.00-12.00 น. 

ห้องประชุมพุทธชาด 
คณะศิลปศาสตร ์

แผน ก แบบ ก2 และแผน ข   
1. สอบข้อเขียน  
     - วิชาความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย (20 คะแนน)    
     - วิชาความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาไทย (20 คะแนน) 
     - วิชาความรู้เกี่ยวกับคติชนวิทยา (20 คะแนน)      

 
12 กุมภาพันธ์ 2564 

09.00-12.00 น. 

 
ห้องเรียน LA302 
คณะศิลปศาสตร ์

2. สอบสัมภาษณ์  (40 คะแนน) 12 กุมภาพันธ์ 2564 
13.00-16.00 น. 

ห้องประชุมพุทธชาด 
คณะศิลปศาสตร ์

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบคัดเลือกและมีสทิธิ์เข้าศึกษาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 

     5.3 รอบสมัครเพ่ิมเติมพิเศษ (ครั้งที่ 3/2564) 
          - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 มีนาคม 2564 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
แผน ก แบบ ก1   
1. สอบสัมภาษณ์  (40 คะแนน) 
2. นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (60 คะแนน) 

26 มีนาคม 2564 
09.00-12.00 น. 

ห้องประชุมพุทธชาด 
คณะศิลปศาสตร ์

แผน ก แบบ ก2 และแผน ข   
1. สอบข้อเขียน  
     - วิชาความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย (20 คะแนน)    
     - วิชาความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาไทย (20 
คะแนน) 
     - วิชาความรู้เกี่ยวกับคติชนวิทยา (20 คะแนน)      

 
26 มีนาคม 2564 
09.00-12.00 น. 

 
ห้องเรียน LA302 
คณะศิลปศาสตร ์

2. สอบสัมภาษณ์  (40 คะแนน) 26 มีนาคม 2564 
13.00-16.00 น. 

ห้องประชุมพุทธชาด 
คณะศิลปศาสตร ์
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วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบคัดเลือกและมีสทิธิ์เข้าศึกษาวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
6. คำแนะนำหลักสูตร 

6.1 ผู้สมัครแผน ก แบบ ก1 ให้เตรียมสื่อ PowerPoint เพ่ือนำเสนอ ใช้เวลานำเสนอประมาณ 10-15 
นาท ี

6.2 หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีไทย วรรณคดีวิจารณ์ วรรณกรรมร่วมสมัย ภาษาศาสตร์
พ้ืนฐาน ภาษาศาสตร์สังคม และคติชนวิทยา 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ e-mail: natha.s@psu.ac.th 
7.2 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น e-mail: wannanumun@gmail.com 
7.3 นายกิตติปัทม์ แสงงาม เจ้าหน้าที่หลักสูตร E-mail: kittipat.sa@psu.ac.th โทร. 074-286721 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
27,000 บาทต่อภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย) 
54,000 บาทต่อภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

9. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษา 
PLO1 นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการ ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการได้เป็นอย่างดี 
PLO2 นักศึกษามีความรู้และเข้าใจทั้งภาษาไทยยุคเก่ารวมถึงภาษาไทยร่วมสมัย จนสามารถเชื่อมโยง

องค์ความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ไปศึกษาวิจัยได้ เพื่อให้ 
ทันโลกและรักษาเอกลักษณ์ของตนในบริบทพหุลักษณ์ของภาคใต้ 

PLO3 นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยที่
สอดคล้องกับการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงสำหรับการวิจัยและพัฒนา 

PLO4 นักศึกษารู้หลักทฤษฎีทั้งสามศาสตร์อย่างสัมพันธ์กัน รู้จักคิดอย่างลุ่มลึกและกว้างขวาง ต่อยอด
ความรู้ที่ตนเองได้ศึกษา 

PLO5 นักศึกษามีความมุ่งมั่น คิดอย่างสมเหตุสมผล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน 
รวมทั้งทักษะทางสังคม 

PLO6 นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางภาษาไทย โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบท
และกาลเทศะผ่านผลงานทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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บัณฑิตวิทยาลัย (วิทยาการข้อมูล) 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ             10 คน      
2. แผนการกศึกษาที่เปิดรับ    แบบ1.1   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง และ 

3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 

3.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ 
3.4 เป็นผู ้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื ่องในระดับมาตรฐานสากลหรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ 

3.5 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างต่อเนื่องในระดับมาตรฐานสากล หรืออยู่ในฐาน Scopus หรือ ISI 
หรือ 

3.6 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 
4. การสอบคัดเลือก 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ โดยจะประกาศวันและเวลาการสัมภาษณ์ที่

ชัดเจนให้กับผู้สมัครอีกครั้งบนหน้าเว็บไซต์ 
ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 * หลักสูตรจะตดิต่อผูส้มัครโดยตรง 
5. คำแนะนำหลักสูตร  

หลักส ูตรว ิทยาการข้อม ูลเป ็นหล ักส ูตรท ี ่บ ูรณาการศาสตร ์ว ิชาและเป ็นความร ่วมม ือก ันของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะกลุ่มการเรียนรู้ (Module) ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองเพื่อการทำนาย 
(Data Analytic and Data Predictive Model) และ การพัฒนานวัตกรรม (Innovative Development) รวมกับ
การทำวิจัยตามศาสตร์ที่เข้มแข็งของทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดการและสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเน้นการทำวิจัยโดย
ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลสำหรับการสังเคราะห์แนวทางวิธีการใหม่ที่สามารถช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาจริงที่
เกิดขึ้นจากหน่วยงาน โดยการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จ
การศึกษา เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักวิศวกรรมข้อมูล 
(Data Engineering) นักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Analyst) เป็นต้น โดยหลักสูตรมีทุนการศึกษา 
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา) และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 
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6.ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
6.1 ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์   โทรศัพท์ 074-288681/ 089-7376384 

e-mail: jarutas.p@psu.ac.th  
6.2 ดร.ณัฐพล บุญนำ    โทรศัพท์ 077-355040 ต่อ 8605 / 084-6452293 

e-mail: nathaphon.b@psu.ac.th 
6.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อซีส นันทอมรพงศ์ โทรศัพท์ 076-276721 / 095-5080367 

e-mail: aziz.n@phuket.psu.ac.th 
6.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ โทรศัพท์ 073-311890 ต่อ 122 

e-mail: salang.m@psu.ac.th 
6.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ โทรศัพท์ 075-201712 

e-mail: jiraporn.yi@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.โท ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
 
 
2) หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ             10 คน      
2. แผนการกศึกษาที่เปิดรับ    แผน ก แบบ ก2   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
3.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาตรีไม่ต่ำกวา่ 2.75  ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
หรือในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เก่ียวขอ้งกับงานวจิัยใน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เก่ียวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีผู้บงัคับบัญชาให้การรับรอง) ทั้งนีโ้ดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ 

3.3 เป็นผู้เคยผ่านการเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

3.4 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบนัที่มหาวทิยาลยัรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน  
2 ปี ณ วันสมัครเข้าศึกษา เชน่ TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, TOEFL (Computer Based) ไม่
น้อยกว่า 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน, IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน, 
CU-TEP ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน หรือ PSU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพนิจิของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรณีไป หรือ 

3.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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4. การสอบคัดเลือก 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ์ โดยจะประกาศวันและเวลาการสัมภาษณ์ที่
ชัดเจนให้กับผู้สมัครอีกครั้งบนหน้าเว็บไซต์ 

ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 * หลักสูตรจะตดิต่อผูส้มัครโดยตรง 
5. คำแนะนำหลักสูตร  

หลักส ูตรว ิทยาการข้อม ูลเป ็นหล ักส ูตรท ี ่บ ูรณาการศาสตร ์ว ิชาและเป ็นความร ่วมม ือก ันของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะกลุ่มการเรียนรู้ (Module) ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองเพื่อการทำนาย 
(Data Analytic and Data Predictive Model) และ การพัฒนานวัตกรรม (Innovative Development) รวมกับ
การทำวิจัยตามศาสตร์ที่เข้มแข็งของทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดการและสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเน้นการทำวิจัยโดย
ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลสำหรับการสังเคราะห์แนวทางวิธีการใหม่ที่สามารถช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาจริงที่
เกิดขึ้นจากหน่วยงาน โดยการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จ
การศึกษา เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักวิศวกรรมข้อมูล 
(Data Engineering) นักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Analyst) เป็นต้น โดยหลักสูตรมีทุนการศึกษา 
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา) และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 
6.ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

6.1 ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์    โทรศัพท์ 074-288681/ 089-7376384 
e-mail: jarutas.p@psu.ac.th  

6.2 ดร.ณัฐพล บุญนำ     โทรศัพท์ 077-355040 ต่อ 8605 / 084-6452293 
e-mail: nathaphon.b@psu.ac.th 

6.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อซีส นันทอมรพงศ์ โทรศัพท์ 076-276721 / 095-5080367 
e-mail: aziz.n@phuket.psu.ac.th 

6.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ โทรศัพท์ 073-311890 ต่อ 122 
e-mail: salang.m@psu.ac.th 

6.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ โทรศัพท์ 075-201712 
e-mail: jiraporn.yi@psu.ac.th 

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.โท ภาคการศึกษาละ 30,000  บาท 
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คณะศึกษาศาสตร์ 
 
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
*สังกัดวิทยาเขตปัตตานี แต่จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
หลักสูตรภาคสมทบ       (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ        40  คน    
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ข  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอื่น ๆ และมีประสบการณ์การ
ทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เก่ียวกับการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
1.  สอบข้อเขียน 
     -  ทดสอบแบบวัดความถนัด
ทางการบริหารการศึกษา (เข้าสอบทุก
คน) 
2.  สอบสัมภาษณ์ 
      (เข้าสอบทุกคน) 

วันที่ 13 มีนาคม 2564 
08.30 - 10.00 น. 
 
วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 
10.30 - 16.30 น. 
 

อาคาร LRC ห้องปัณฑิตา ชั้น 10 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

6. คำแนะนำหลักสูตร  
หลักสูตรการบริหารการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ มี

คุณธรรมจริยธรรม สามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา    
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  เกิดทิพย์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0 7331 3928-50  ต่อ  1627 
หรือ    0 7333 7384 โทรสาร 0 7333 7384  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท  
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เรียนทีว่ิทยาเขตปัตตานี 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร ์
หลักสูตรภาคปกติ    (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     5  คน    
2.  แผนการศึกษาที่เปิดรับ  แบบ 1.1 แบบ 1.2   
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   48   หน่วยกิต 

  แบบ 2.1 แบบ 2.2   
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  2.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 
    2.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับดีมาก สำหรับหลักสูตรที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ และ 
   2.1.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ  
   2.1.4 ผ่านการพิจารณาประวัติการศึกษาและมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ทำงาน 
ผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.1.5 คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        2.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.1  

2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 

2.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับดีมากสำหรับหลักสูตรที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์  

2.2.3 มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด   
2.2.4 ผ่านการพิจารณาประวัติการศึกษาพร้อมจดหมายแนะนำจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่

ทำงาน ผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.3 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.2  

2.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกวา่ 3.50 และ 

2.3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
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2.3.3 ผ่านการพิจารณาประวัตกิารศึกษาและมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ทำงาน 
ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.2.4 คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.4 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.2  

2.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่หลักสูตรแบบ 2.2  

2.4.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง โดยมผีลการเรียนดีมาก หรือมีคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต่ำกวา่ 3.00 และ 

2.4.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 

2.4.4 ผ่านการพิจารณาประวัตกิารศึกษาและมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ทำงาน ผา่น
การสอบคัดเลือกข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        2.4.5 คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 จดหมายแนะนำจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือหัวหน้างานสายตรงจากที่ทำงาน 
    4.2  ผลการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ อาทิเช่น TOEFL, IELTS, 
PSU-TEP หรือ CU-TEP เป็นต้น  
 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน  
1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
2. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
3. ภาษาอังกฤษ 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 
เวลา 9.00 – 10.30 น. 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ห้อง 33201 อาคารปฏิบัติการ 
เทคโนโลยียาง (อาคาร 33) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สอบสัมภาษณ์  
(เข้าสอบทุกคน) 

วันที่ 16  ธันวาคม 2563 
เวลา 9.00 น.  

6. คำแนะนำหลักสูตร  
 ลักสูตรมีความมุ่งหมายที่จะผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความสามารถในการวิจัยเชิงลึก สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำและที่พ่ึงทางวิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานได้ สามารถถ่ายทอด
และเชื่อมโยงความรู้ให้แก่ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี การทำวิทยานิพนธ์เน้นด้านเทคโนโลยียางซึ่งมีความสำคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลักสูตรมีความร่วมมือทางด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน
ต่างประเทศอย่างต่อเนื ่อง บัณฑิตที ่จบแล้ วสามารถทำงานเป็นนักเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยางใน
ภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการและนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นที่
ปรึกษา หรือผู้ประกอบการด้านยางและพอลิเมอร์ 
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7.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7.1   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

ผศ.ดร. ซีตีไซยีดะห์ สายวารี  ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 0-7331-3930-50 ต่อ 1866  
โทรสาร 0-7333-1099 E-mail : sitisaiyidah.s@psu.ac.th 

7.2   หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       โทร. 0-7333-3232 หรือ 0-7331-3930-50 ต่อ 1860 โทรสาร 0-7333-1099  
 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000  บาท/ภาคการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาที่จะรับ       15  คน    
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 - . 0-7331-3930-50 ต่อ 1866  โาร 0-mail: anoma.t@ 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์   หลักสูตรภาคปกติ      
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ             10 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ   แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2   
       แผน ก แบบ ก1 (Hi-Fi)  แผน ก แบบ ก2 (Hi-Fi)    
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 แผน ก แบบ ก1 

     3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หรือ
เทียบเท่า) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 

3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัย/การ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเคมีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

     3.1.3 คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1  และ ข้อ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร 

3.2 แผน ก แบบ ก2 
3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ 

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง    
3.2.2  คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 

3.3 แผน ก แบบ ก1 (Hi-Fi)   
3.3.1 เป็นไปตามของ แผน ก แบบ ก 1 และส่งแบบฟอร์ มการยืนย ันความร ่วมมือของ

ผู้ประกอบการสำหรับการเข้าศึกษาต่อสาขา วท.ม. เคมีประยุกต์ แผนการเรียนแบบ Hi-Fi 
3.3.2 คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.4 แผน ก แบบ ก2 (Hi-Fi)    
3.4.1 เป็นไปตามของ แผน ก แบบ ก 2 และส่งแบบฟอร์มการยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ

สำหรับการเข้าศึกษาต่อสาขา วท.ม. เคมีประยุกต์ แผนการเรียนแบบ Hi-Fi  
3.4.2 คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

สอบข้อเขียน  
(วิชาพ้ืนฐานทางเคมี) 

19 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ห้องประชุม 1 อาคาร 25 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(หรือ Takehome exam) 

สอบสัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 13.00-16.00 น. 

อาคาร 51F 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(หรือสัมภาษณ์ Online) 
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6. คำแนะนำหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์มุ ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เคมีเชิงบูรณาการในสาขาต่าง ๆ คือ เคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐาน
ชีวภาพ และวัสดุประยุกต์ สามารถใช้ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ 
ประเทศและอาเซียนอย่างยั ่งยืน ตลอดจนผลิตนักวิจัยที ่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยจัด
การศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม (progressivism) ให้ผู ้เร ียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู ้  เน้น
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) 
มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและยึดประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ผศ. ดร. เสาวภา โชติส ุวรรณ ภาคว ิชาว ิทยาศาสตร ์ คณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 0867193894 Email: saowapa.c@psu.ac.th 

7.2 ผศ.ดร. ร ัตนา จร ิยาบ ูรณ์ ภาคว ิชาว ิทยาศาสตร ์    คณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 0808721260 Email: rattana.sa@psu.ac.th 

 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะศึกษาศาสตร์ 
 
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรภาคสมทบ      (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ           40  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ข  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอื่น ๆ และมีประสบการณ์การทำงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบที่เก่ียวกับการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1.  สอบข้อเขียน 
     -  ทดสอบแบบวัดความถนัดทางการ
บริหารการศึกษา (เข้าสอบทุกคน) 
2.  สอบสัมภาษณ์ 
      (เข้าสอบทุกคน) 

วันที่ 6 มีนาคม 2564 
09.00 - 10.00 น. 
 
วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 
10.30 - 16.30 น. 
 

อาคาร 5 ห้อง 05402  
 
 
ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
 

5. คำแนะนำหลักสูตร  
หลักสูตรการบริหารการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม

จริยธรรม สามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  7. 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  เกิดทิพย์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0 7331 3928-50  ต่อ  1627 
หรือ    0 7333 7384 โทรสาร 0 7333 7384  
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท  
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เรียนทีว่ิทยาเขตภูเก็ต 
 

คณะเทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (นานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     15 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 แบบ 1.1  

3.1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อย
กว่า 3.50 

3.1.2  ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS   
3.2 แบบ 1.2  

3.2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) โดยมีผลการ
เรียนดีมาก หรือ 

3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Certificate or Diploma 
Degree) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ 

3.2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมากหรือมี
โครงงานวิจัยในระดับปริญญาตรี (Senior Project) หรืองานวิจัยที่มีคุณภาพดีมาก 

3.2.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรืออย่างอ่ืน
เทียบเท่า 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae, CV) 
4.2 แผนการศึกษาวิจัย (Study Plan) 
4.3 สำเนาใบรับรองการศึกษา (Certificate) และใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)  
4.4 สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (หรือเทียบเท่า) 
4.5 จดหมายแนะนำ (Recommendation Letters) จำนวน 2 ฉบับ 
4.6 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport 
4.7 ใบรับรองแพทย์ 
4.8 เอกสารการประกันสุขภาพ หรือ Health Insurance (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

5. กำหนดการสอบ 
ไม่มีการสอบ 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
6.1 ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ระบบโลก 

- จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
               แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

- โครงสร้างหลักสูตร  
แบบท่ี 1.1   48 หน่วยกิต 

    - วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต  
แบบท่ี 1.2  72 หน่วยกิต 

    - วิทยานิพนธ์         72 หน่วยกิต  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์  
โทรศัพท์ 076-276-435 
อีเมล tanwa.a@phuket.psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  90,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (นานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ        (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     15 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2-1 และ ก2-2 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร  
 3.1 แผน ก แบบ ก1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) โดยมีผลการ
เรียนดีมาก หรือ 
  3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตีพิมพ์และ/หรือ
โครงงานวิจัยในระดับปริญญาตรี (Senior Project) ที่มีคุณภาพดีมาก 
  3.1.3  ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS   
  3.1.4  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นอาจได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษา โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 แผน ก แบบ ก2-1 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) โดยมีผลการ
เรียนดี หรือ 
  3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate Diploma 
Degree) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ 
  3.2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma Degree) ที่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.75 หรือ 
  3.2.4 หลังจากภาคการศึกษาแรกหากนักศึกษามีผลการเรียนสะสมน้อยกว่า 3.25 ต้องเปลี่ยน
แผนการศึกษาเป็นแผน ก แบบ ก2-2 
  3.2.5 ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS   
  3.2.6 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นอาจได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษา โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.3 แผน ก แบบ ก2-2 

3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) หรือ 
3.3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate Diploma 

Degree) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ 
3.3.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma Degree) ที่มี

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ 
3.3.4  ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS   
3.3.5 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นอาจได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาโดย

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
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4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
4.1 แผนการศึกษาวิจัย (Study Plan) 
4.2 สำเนาใบรับรองการศึกษา (Certificate) และใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)  
4.3 สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (หรือเทียบเท่า) 
4.4 ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae, CV) 
4.5 จดหมายแนะนำ (Recommendation Letters) จำนวน 2 ฉบับ 
4.6 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport 
4.7 ใบรับรองแพทย์  
4.8 เอกสารการประกันสุขภาพ หรือ Health Insurance (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

5. กำหนดการสอบ 
ไม่มีการสอบ 

6. คำแนะนำหลักสูตร  
- จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
- โครงสร้างหลักสูตร  
 แผน  ก  แบบ ก1              36    หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์                    36    หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ                2    รายวชิา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U) 
 - หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ    2    รายวชิา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U) 
 แผน  ก  แบบ ก2-1           36    หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์                    24    หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ               12    หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ                 1    รายวชิา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U) 
 - หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ    1     รายวชิา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U) 
 แผน  ก แบบ ก2-2            36     หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์                    18     หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ                15     หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก                 3      หนว่ยกิต 
 - หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ     1     รายวิชา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U) 
 

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร    ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร 
โทรศัพท์ 076-276436    อีเมล kritana.p@phuket.psu.ac.th 
ชื่อ นางสาวอาทิตยา เนียมสะอาด   ตำแหน่ง เลขาหลักสูตร  
โทรศัพท์ 076-276434   อีเมล aatitaya.n@phuket.psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จำนวน 90,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะคณะวิเทศศึกษา 
1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน(หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     40 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก2  และแผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 กลุ่มวิชาจีนศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาทางด้านจีนศึกษา                
วิเทศธุรกิจ/ธุรกิจระหว่างประเทศ (จีน) ภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ 

3.2 กลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเล เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 

3.3 กลุ ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู ้พูดภาษาอื่น เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาทางด้านจีนศึกษา วิเทศธุรกิจ/ธุรกิจระหว่างประเทศ (จีน) ภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 
1) สำหรับกลุ่มวิชาจีนศึกษา ผู้สมัครต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป 
2) สำหรับกลุ ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู ้พูดภาษาอื ่น ผู ้สมัครต้องมีผลการสอบความรู้

ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป โดยทั้งนี้ HSK ระดับ 5 ต้องมีคะแนนอยู่ในระดับตั้งแต่ 210 คะแนน ขึ้นไป 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 Transcript แสดงรายละเอียดผลการศึกษา 
4.2 ผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป (ยื่นเฉพาะผู้มีความประสงค์สมัครเรียนในกลุ่มวิชาจีนศึกษา) 
4.3 ผลสอบ HSK ระดับ 5 ที่มีคะแนนอยู่ในระดับตั้งแต่ 210 คะแนน ขึ้นไป (ยื่นเฉพาะผู้มีความ

ประสงค์สมัครเรียนในกลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอ่ืน) 
4.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง (ถ้ามี) โดยผู้สมัครสามารถยื่นผลการสอบความรู้

ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่เข้าศึกษา ได้แก่ TU-
GET, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, PSU-TEP  

4.5 ใบสมัคร  
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน 
ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์และหัวข้อการค้นคว้า 

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะวิเทศศึกษา 

สอบสัมภาษณ์ 
 

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะวิเทศศึกษา 

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิม เดอะ ยง 

Email: pim.dj@phuket.psu.ac.th โทร: (0)7627-6608 
6.2 คุณปิยวณี   กิ่งรักษ์ 

Email: piyawanee.k@phuket.psu.ac.th โทร: +(0)7627-6625 
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7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
7.1 สำหรับนักศึกษาที่เรียนในกลุ่มวิชาจีนศึกษาและกลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้น

ทะเล ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปีการศึกษา จำนวน 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท หรือ
ตลอดหลักสูตร 180,000 บาท 

สำหรับนักศึกษาที่เรียนในกลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู ้พูดภาษาอื ่น ที่จะต้องไปศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในชั้นปีการศึกษาที่ 1 และเรียน ณ คณะวิเทศศึกษา ในชั้นปี
การศึกษาที่ 2 มีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท หรือ
ตลอดหลักสูตรมีค่าธรรมเนียมการศึกษา 240,000 บาท 

7.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เรียกเก็บในอัตราเดียวกับนักศึกษา
ชาวไทย 
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เรียนทีว่ิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     5 คน 
2. แผนที่เปิดรับ      แบบ 1.1 แบบ1.2 แบบ2.1 และ แบบ2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 1.1  
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ยาง เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลงานวจิัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
  3.1.3 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 3.2 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 1.2  
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ยาง เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนผลการเรียน ดีมาก หรือมีผลงานวิจัย ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
  3.2.3 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 3.3 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 2.1 
  3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ยาง เทคโนโลยียาง 
วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.3.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
  3.3.3 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 3.4 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 2.2 
  3.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ยาง เทคโนโลยียาง 
วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.4.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนผลการเรียนดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
  3.4.3 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกแผนการศึกษา จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 
 4.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลผลการศึกษา 7 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่คาด
ว่าสำเร็จการศึกษา 
 4.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
*ไม่มีการสอบ
ข้อเขียน 

ตามรอบการสมัคร (หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

6. คำแนะนำหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยียางที่มี
ความรู้และความสามารถด้านยาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาง
ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญเป็นผู้นำทาง
วิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8808   E-mail : charoen.na@psu.ac.th 
     7.2 ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียาง โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8625  E-mail : jintapun@yahoo.com 
      7.3 นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์ โทร. 0-7727-8889   E-mail : pantip.ch@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000บาท/ภาคการศึกษา 
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2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)    
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     15 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แผน ก แบบ ก 1 
 3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตหรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมี
ผลงานวิจัย หรือมีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียาง หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.1.3 ผ ู ้สม ัครที ่ม ีค ุณสมบัต ิไม ่ เป ็นไปตามที ่กำหนดข้างต ้นให ้อย ู ่ก ับด ุลยพิน ิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

3.2 แผน ก แบบ ก 2 
3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
2.50 

3.2.2 ผ ู ้สม ัครที ่ม ีค ุณสมบัต ิไม ่ เป ็นไปตามที ่กำหนดข้างต ้นให ้อย ู ่ก ับด ุลยพิน ิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 
 4.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลผลการศึกษา 7 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่คาด
ว่าสำเร็จการศึกษา 
 4.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 
 5. กำหนดการสอบ  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 

ตามรอบการสมัคร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. คำแนะนำหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยียางที่มี
ความรู้และความสามารถด้านยาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาง
ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญเป็นผู้นำทาง
วิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8808   E-mail : charoen.na@psu.ac.th 
     7.2 ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียาง โทร. 0-7735-5040 ต่อ 8625  E-mail : jintapun@yahoo.com 
      7.3 นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์ โทร. 0-7727-8889   E-mail : pantip.ch@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000/ภาคการศึกษา 
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โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง 
(นานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     10 คน 
2.แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แบบ 1.1 แบบ1.2 แบบ2.1 แบบ2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แบบ 1.1 
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

3.1.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3.1.3 มีผลสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP หรือ TOEFL (paper based หรือ 
institutional testing program หรือ computer based หรือ internet based) หรือ IELTS ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.2 แบบ 1.2 
3.2.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนดีมาก ตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
3.2.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3.2.3 มีผลสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP หรือ TOEFL (paper based หรือ 

institutional testing program หรือ computer based หรือ internet based) หรือ IELTS ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.3 แบบ 2.1 
3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

3.3.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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3.3.3 มีผลสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP หรือ TOEFL (paper based หรือ 
institutional testing program หรือ computer based หรือ internet based) หรือ IELTS ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.4 แบบ 2.2 
3.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมีผลการเรยีน

ดีมาก ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
3.4.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3.4.3 มีผลสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP หรือ TOEFL (paper based หรือ 

institutional testing program หรือ computer based หรือ internet based) หรือ IELTS ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลผลการศึกษา 7 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่คาด
ว่าสำเร็จการศึกษา 

4.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 
4.3 Concept Proposal ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาอังกฤษ (ยื ่นก่อนวันสอบ

สัมภาษณ์  อย่างน้อย 1 สัปดาห์) 
4.4 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (recommendation) จากอาจารย์ผู้เคยสอน 

หรือ อาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษาหรือการวิจัย หรือ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือนายจ้าง จำนวน 
3 ฉบับ 
5. กำหนดการสอบ 

ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
6. คำแนะนำหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง ที ่เปิดรับ
นักศึกษาทั้งแผนเน้นวิจัย (ไม่ต้องเรียนภาคทฤษฎี) และแผนที่เรียนเรียนภาคทฤษฎีด้วย โดยมีการทำ
วิทยานิพนธ์ในด้าน 

1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2) วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
3) การแปรรูปสัตว์น้ำ 
4) ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
5) ทรัพยากรประมง 
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

E-mail: wboonsirm@yahoo.com โทร. 081 278 4497 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีพร เรืองศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

E-mail: jareeporn.r@psu.ac.th โทร. 091 078 7013 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภทัทิรา พงษ์ทิพย์พาที อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

E-mail: pattirataweepreda@yahoo.com โทร. 086 961 4876 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

E-mail: kanutr@hotmail.com โทร. 081 836 5101 
5) นางสาวกาญจนา ทองบัว นักวิชาการอุดมศึกษา   

E-mail: karnjana.t@psu.ac.th โทร. 081 968 1533 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

- นักศึกษาไทย 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
- นักศึกษาต่างชาติ 56,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     15 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 สำหรับผู้ทีเ่ข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1       

 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง มีผลงานวิจัยและผลงาน
ตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2   

 เป็นผู ้สำเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 4.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลการศึกษา 
 4.2 สำเนาบัตรประชาชานและสำเนาทะเบียนบ้าน 
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5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ - ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

       วันที่ 10 มีนาคม 2564  เวลา 10.00-12.00 น. 
- ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
       วันที่ 10 สิงหาคม 2564เวลา 10.00-12.00 น. 

ห้องประชุมธราดล  
คณะว ิทยาศาสตร ์ และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแบ่งออกเป็น  
3 กลุ่มวิชา 
 1) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช  
 2) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์  
 3) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เน้นการนำความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ด้านพืชและสัตว์
เศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร ตามมาตรฐานเกษตรความปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน 
การวิจัยมุ่งเน้นโจทย์วิจัยเกี่ยวข้องกับการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการทางการเกษตร 
เน้นพืชและสัตว์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้ผลภาคใต้ ไม้เศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชพลังงาน พืช
ประจำถิ่น และการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ การผลิตอาหารสัตว์ เทคโนโลยีจุลินทรีย์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ การผลิตชีว
ภัณฑ์ และการควบคุมโรคและแมลงด้วยชีววิธี 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 โทร. 0-77278-880 ต่อ 8870  E-mail : daungkhae.k@psu.ac.th 
 7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล (รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 โทร. 0-77278-880 ต่อ 8879  E-mail : suraphon.t@psu.ac.th 
 7.2 นางสาวอมรทิพย์ นิลสม (เจ้าหน้าที่ประสานงานบัณฑิตศึกษา โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม
การเกษตรและประมง) 
 โทร. 087-6264342  E-mail : amorntip.ni@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง 
(นานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)      
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     15 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  ผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ สาขา
เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล เทคโนโลยีการประมง เทคโนโลยีทางทะเล ประมง เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีประสบการณ์
การทำงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาอย่างน้อย 2 ปี และมีผลสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP หรือ 
TOEFL (paper based หรือ institutional testing program หรือ computer based หรือ internet based) 
หรือ IELTS (อาจจะมีผลผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์) ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ สาขา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล เทคโนโลยีการประมง เทคโนโลยีทางทะเล ประมง เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สิ ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง และได้คะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 มี
ประสบการณ์การทำงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาอย่างน้อย 1 ปี และมีผลสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรือ 
CU-TEP หรือ TOEFL (paper based หรือ institutional testing program หรือ computer based หรือ 
internet based) หรือ IELTS (อาจจะมีผลผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์) ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลผลการศึกษา 7 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่คาด
ว่าสำเร็จการศึกษา 

4.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 
4.3 Concept Proposal ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาอังกฤษ (ยื ่นก่อนวันสอบ

สัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์) 
4.4 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (recommendation) จากอาจารย์ผู้เคยสอน 

หรือ อาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษาหรือการวิจัย หรือ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือนายจ้าง จำนวน 
2 ฉบับ 
5. กำหนดการสอบ 

ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง ที่เปิดรับ

นักศึกษาทั้งแผนเน้นวิจัย (ไม่ต้องเรียนภาคทฤษฎี) และแผนที่เรียนเรียนภาคทฤษฎีด้วย โดยมีการทำ
วิทยานิพนธ์ในด้าน 

1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2) วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
3) การแปรรูปสัตว์น้ำ 
4) ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
5) ทรัพยากรประมง 

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

E-mail: wboonsirm@yahoo.com โทร. 081 278 4497 

3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีพร เรืองศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

E-mail: jareeporn.r@psu.ac.th โทร. 091 078 7013 

3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัททริา พงษ์ทิพย์พาที อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

E-mail: pattirataweepreda@yahoo.com โทร. 086 961 4876 

7.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

E-mail: kanutr@hotmail.com โทร. 081 836 5101 

3.4 นางสาวกาญจนา ทองบัว นักวิชาการอุดมศึกษา   

E-mail: karnjana.t@psu.ac.th โทร. 081 968 1533 

    8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

- นักศึกษาไทย 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 

- นักศึกษาต่างชาติ 56,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     20 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1  
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สาขาใดก็ได้) 
  3.1.2  มีความรู้ในการวิจัย 
  3.1.3  มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สาขาใดก็ได้) 
  3.2.2  มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.3 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแผน ข 
  3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สาขาใดก็ได้) 
  3.3.2  มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 
 4.1 สำเนาบัตรประชาชน 
 4.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 

4.3 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.1 ชื่อ ดร.นนทิภัค  เพียรโรจน์ 
     ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     โทรศัพท์ 077278960  E-mail sala_oil@yahoo.com 

6.2 ชื่อ นายบริชัย รักษาชุม 
     ตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตร 
   โทรศัพท์ 087278878  E-mail borichai.r@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  27,000 บาท 
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ภาคผนวก 1  
        ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
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ภาคผนวก 2 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
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ภาคผนวก 3 

 
แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารในการสมัครเข้าศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

 

หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) 
หลักสูตร...................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้สมัคร………………………………………………………………………………………………… 
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง ..………………………………………………………………………. 
ข้าพเจ้าประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครในฐานะ 
 อาจารย์ผู้เคยสอน 
 อาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษา หรือการวิจัย 
 ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือนายจ้าง 
โปรดประเมินผู้สมัครตามรายการข้างล่าง โดยกาเครื่องหมาย ในวงกลมที่แสดงระดับแห่งลักษณะหนึ่ง ๆ 
ดังนี้      5 = ดี     4 = ปานกลาง     3 = ต่ำ     2 = ไม่เป็นที่พอใจ     1 =  ไม่สามารถให้ความเห็นได้ 
หัวข้อประเมิน 5 4 3 2 1 
1. สติปัญญา  ผู้สมัครมีสติปัญญาสูงพอจะศึกษาในระดับมหาบัณฑิตได้เพียงใด      

2. ความสามารถในการเรียนหรือปฏิบัติงานที่แล้วมา ท่านเห็นว่าผู้สมัครอยู่ใน
ระดับใด 

     

3. ความอุตสาหะผู้สมัครเป็นคนพากเพียรในงานต่าง ๆเพียงใด      
4. ความรับผิดชอบ  ผู้สมัครเป็นคนรับผิดชอบในภาระหน้าที่เพียงใด      

5. วินิจฉัย  ผู้สมัครเป็นคนมีเหตุผลในการทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพียงใด 

     

6. การทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้สมัครสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เพียงใด      
7. ประโยชน์ของหน่วยงาน  หลังผู้สมัครสำเร็จการศึกษาภาษาไทย      

8. ความสามารถในการพูด  ผู้สมัครมีความสามารถใน การแสดงออกซ ึ ่ งความ
คิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา การอภิปราย และอ่ืน ๆ ด้วยวาจาอย่างแจ่มชัด รัดกุม 
และจูงใจเพียงใด 

     

9. ความสามารถในการเขียน  ผู้สมัครมีความสามารถ ในการแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา การอภิปราย และอื่น ๆ ด้วยการเขียนอย่างแจ่มชัด 
รัดกุม และจูงใจเพียงใด 

     

10.  ความสามารถในการอ่านผู้สมัครมีความสามารถในการแสดงออก  ซึ่งความ
คิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา การอภิปราย และอื่น ๆ ด้วยการอ่านอย่างแจ่มชัด 
รัดกุม และจูงใจเพียงใด 

     

11. ความสามารถในการเขียน  ผู้สมัครมีความสามารถ ในการเขียนภาษาอังกฤษ 
ในลักษณะเป็นรายงาน หรือบทความทางวิชาการเพียงใด 
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โปรดให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ ประสบการณ์ในการวิจัย ความคิดริเริ่ม ความสามารถ
พิเศษ อ่ืน ๆ ในเนื้อที่ข้างล่างนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………….………………………………………………………………… 
 
  โดยสรุปท่านเห็นว่า : (โปรดทำเครื่องหมาย เพียงข้อเดียว) 
    ผู้สมัครสามารถเรียนสำเร็จได้แน่นอน 
    ผู้สมัครคงสามารถเรียนได้สำเร็จ 
    ไม่แน่ใจว่าผู้สมัครจะเรียนได้สำเร็จ 
    คิดว่าจะเรียนไม่สำเร็จ 
 
 ลงนามผู้รับรอง………………………………………………………. 
                               (…………………………….……………………..) 
 ตำแหน่ง………………………………………………………..……… 
 สถานที่ทำงาน…………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………… 
 โทรศัพท…์……………………………………………………………. 
 โทรสาร……………………………………………………………….. 
 E-mail..……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
สำหรับผู้สมัครหลักสูตร………………………………………………………………………………… 
1. ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาษาไทย…………………………………………………………………………………………… 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………….. 
2. หลักสูตรและสาขาวิชา………………………………………………………………………………….        
3. ผู้ดำเนินการวิจัย………………………………………………………………………………………… 
4. คณะกรรมการที่ปรึกษา (ถ้าม)ี…………………………………………………………………………. 
5. ความสำคัญและที่มาของการวิจัย……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………. 
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง  
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
9. ระเบียบวิธีวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
10. ขอบเขตของการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
11. ระยะเวลาการทำวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
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12. แผนการดำเนินงานตลอดการวิจัย   
กิจกรรม/ขั้นตอน เดือน 
การดำเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

13. สถานที่ทำการวิจัย ทดลอง หรือเก็บข้อมูล วัสดุ/อุปกรณ์การทำวิจัย  
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
หมายเหตุ ทุกองค์ประกอบให้เสนอให้กระชับ  ชัดเจน  สอดคล้องกับชื่อเรื่อง  มีการอ้างอิงที่ถูกต้องและ
เป็นระบบเดียวกัน 
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หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 
 
สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาที่ระบุว่าผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงาน 
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………………………………………………........................................................................
ตำแหน่ง……….……………………………………………………………………………….................................................…...…….. 
ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………...............................................………………….……… 
……………………………………………………….อำเภอ……………………………………….…. จังหวัด………………………………… 
กรณีรับราชการ (โปรดระบุ) สังกัดกอง………………................…………….……กรม………............…….........…….………. 
กระทรวง……………………………………………………………………………………………..................................................….… 
ขอรับรองว่าผู้สมัครคือ นาย/นาง/นางสาว…………...................................………...…………………………………………… 
ซึ่งประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร   ภาคปกติ       ภาคค่ำ   ภาคสมทบ 
ระดับ   ป.เอก        ป.บัณฑิตชั้นสูง          ป.โท          ป.บัณฑิต 
สาขาวิชา…………………………………………………….......................................................................................................
คณะ………………………………………................……….……วิทยาเขต………………................................……………………… 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง……………………….................................……………………………. 
อำเภอ…………..……………........................................….………………จังหวัด…………………..…….......……….……………… 
กรณีรับราชการ(โปรดระบุ)สังกัดกอง…….....................................…………………กรม………......………....………………. 
กระทรวง…………………………………………..................................................……………………………………………….……… 
มีประสบการณ์ทำงานด้าน……………….…………………………….…..........................................………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….....................................................………. 
โดยปฏิบัติงานในหน้าที…่………………………………………………………………..................................................…………... 
…………………………………………………………………………………………………….....................................................………. 
ตั้งแต่วันที่..…..……..เดือน…………………………………พ.ศ……………..ถึงวันที่…………….........เดือน………….………...
พ.ศ……….……รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น……….…….ปี ………….…………เดือน 
 
 (ลงนาม)……………………………………………………..…… 
                                                             (……………………………………………………….……..) 
                                                     ตำแหน่ง………………………………………………………………… 
                                                              วันที่……………………….……………………………..………………  

หมายเหตุ    
1. ผูล้งนามรับรอง ตอ้งมีฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในหน่วยงาน เช่น อาจารยใ์หญ่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล คณบดี อธิการบดี ผูว่้าราชการจงัหวดั ผูจ้ดัการบริษทั เป็นตน้ 
2. สามารถใชแ้บบฟอร์มหนงัสือรับรองของหน่วยงานตน้สังกดัได ้ ทั้งน้ีขอให้ระบุการมีประสบการณ์ การท างานดา้นใดดา้น
หน่ึง และระยะการท างานให้ชดัเจน 
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