
  คู่มอืรบั
สมคัร
รบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต

 ภาคการศึกษาที� 1
รบัสมัคร 1ธ.ค.63 – 15 เม.ย.64

ภาคการศึกษาที� 2
 รบัสมัคร 1 พ.ค.64 – 15 ก.ย.64

ชั� น  1 0 - 1 1  อ า ค า ร  2  ศู น ย์ ท รั พ ย า ก ร ก า ร เ รี ย น รู ้  
อ . ห า ด ใ ห ญ่  จ . ส ง ข ล า  9 0 1 1 0  
โ ท ร .  0 - 7 4 2 8 - 6 9 9 7  ห รื อ  6 9 8 3  
W E B S I T E :  H T T P S : / / W W W . G R A D . P S U . A C . T H

GRADUATE SCHOOL

ระดับบณัฑิตศึกษา

2 5 6 42 5 6 4



0 
 

 

สารบัญ  
1. กำหนดการรับสมัครรอบตลอดปี 2564 .......................................................................................... 7 

2. แผนการศึกษา ................................................................................................................................... 7 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร ............................................................................................................. 7 

4. การสมัครและการยื่นใบสมัคร .......................................................................................................... 8 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร .................................................................................................................... 8 

6. การพิจารณาใบสมัคร ........................................................................................................................ 8 

7. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบ ........................................................................................................ 9 

8. การกำหนดเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา .................................................... 9 

9. สถานที่ติดต่อสอบถาม ...................................................................................................................... 9 

10. สิ่งที่ผู้สมัครควรทราบและปฏิบัต ิ................................................................................................... 10 

เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ............................................................................................................... 11 

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ............................................................................................................ 11 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง .................... 11 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสตูร
นานาชาติ) ....................................................................................................................................... 12 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม .............................................. 14 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง .......... 16 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน ................. 17 

6) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน  (หลักสูตร
นานาชาติ) ....................................................................................................................................... 19 

7) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ..................................... 22 

คณะการแพทย์แผนไทย .................................................................................................................. 24 

1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ................................ 24 

2) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต ................................................................................. 26 

 



1 
 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ................................................................................................................. 28 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ....................... 28 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ ................................................................. 30 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ............................................................... 32 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน ................................... 35 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ............................................................. 37 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร .............................................. 39 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ........................................................... 41 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ....................................................... 43 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ......................................................... 44 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ..................................................... 45 

คณะพยาบาลศาสตร์........................................................................................................................ 47 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ..................... 47 

2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ............................................... 50 

3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ............ 52 

4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ     
(หลักสูตรนานาชาติ)........................................................................................................................ 54 

5) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ .................. 56 

6) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ...................... 58 

7) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ........................ 60 

คณะแพทยศาสตร์ ............................................................................................................................ 62 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ............................................................. 62 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (นานาชาติ) ......................................... 66 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก ........... 68 

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ............................................ 69 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ..................................................... 71 



2 
 

 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (นานาชาติ) .................................. 73 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก .... 75 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ .................................... 76 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ................................................................................................................... 78 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ..................................... 78 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก .............................. 81 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล ... 88 

4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล ................................................................................... 91 

5) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ .................................................................................................................................... 93 

คณะเภสัชศาสตร์ .............................................................................................................................. 96 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์............................................................... 96 

2) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์...................................................... 100 

คณะวิทยาศาสตร ์........................................................................................................................... 104 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ............................................ 104 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร ์................................... 106 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) ...................................................... 108 

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ...................................................................... 111 

5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ) ................... 113 

6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ............................................................. 115 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ....................................................... 116 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร ์........... 118 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ............................................... 119 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ............................................................ 121 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ) ......... 123 



3 
 

 

12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม ..................... 125 

13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ..................................................... 126 

14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ........................................... 128 

15) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ............................. 130 

16) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ................................................... 132 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ .................................................................................................................... 133 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน .................................................. 133 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ...................................................... 135 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม .............................................. 137 

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ......................................................... 138 

5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล .................................................. 140 

6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ............................. 143 

7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ......................................................... 145 

8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสด ุ................................ 147 

9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ......................................... 150 

10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ....... 152 

11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ................................. 153 

12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ............................. 155 

13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ........................................ 157 

14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ....................................... 159 

15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ............................... 161 

16) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ........................................ 164 

17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ .......... 166 

18) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสด ุ................ 167 

หลักสูตรภาคปกติ............... ......................................................................................................... 167 

19) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทลั169 



4 
 

 

20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ....................... 172 

21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ......................... 174 

คณะวิทยาการจัดการ .................................................................................................................... 176 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ............................................................... 176 

2) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ....................................................................................................... 179 

3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ............................................................................... 180 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ............................................................................................................... 183 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ..... 183 

สถาบันนโยบายสาธารณะ ............................................................................................................. 187 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ............................... 187 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (บัณฑิตวิทยาลัย) ................................................ 189 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ....................................................... 189 

2) หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล .................................................. 191 

คณะเศรษฐศาสตร์.......................................................................................................................... 193 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ................................. 193 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ................................. 195 

สถาบันสันติศึกษา .......................................................................................................................... 197 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ........................... 197 

เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี ................................................................................................................ 200 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ................................................................................................. 200 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร ์............................................... 200 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ .................................................... 202 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลเิมอร์ ........................................ 204 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอน
คณิตศาสตร ์................................................................................................................................... 205 

 



5 
 

 

เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต .................................................................................................................... 206 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ............................................................................................... 206 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว 
(นานาชาต)ิ ..................................................................................................................................... 206 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ................................................................................................... 208 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (นานาชาติ) ....................... 208 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (นานาชาติ) ............... 210 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม......... 212 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ............................................................................................................. 214 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) ......................... 214 

คณะวิเทศศึกษา .............................................................................................................................. 218 

1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ................ 218 

เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี....................................................................................................... 220 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ........................................................................... 220 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ......................................................... 220 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง .................................................. 222 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ .................................................... 224 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ .. 225 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ................................................................ 227 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง 
(นานาชาติ)..................................................................................................................................... 227 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร .......... 230 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง 
(นานาชาติ)..................................................................................................................................... 232 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ........................................................................................ 234 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ........................................................................................... 234 



6 
 

 

ภาคผนวก 1 .................................................................................................................................... 235 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ............................................................. 235 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564 .............................................................................................................................................. 235 

ภาคผนวก 2 .................................................................................................................................... 240 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ............................................................. 240 

เรื่อง  เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ........................... 240 

ภาคผนวก 3 .................................................................................................................................... 242 

แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารในการสมัครเข้าศึกษา ............................................................... 242 

หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) ................................... 243 

ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์ ..................................................................................... 245 

Concept paper ............................................................................................................................. 247 

หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ....................................................................................... 248 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

1. กำหนดการรับสมัครรอบตลอดปี 2564  
 

กิจกรรม กำหนดการ 

สมัครเข้าศึกษาในภาค 1/2564 สมัครเข้าศึกษาในภาค 2/2564 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 ธ.ค. 63 – 15 เม.ย. 64 1 พ.ค. 64 – 15 ก.ย. 64 
ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย ภายใน 7 วัน หลังจากสมัคร 
การสอบคัดเลือก ดำเนินการโดยหลักสูตร 
ประกาศผลสอบ (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ผู ้สมัครสามารถตรวจผลสอบได้ด้วยตนเอง 
โดยกรอกปีการศึกษา เลขที่ใบสมัคร และรหัส
บัตรประชาชนทางเว็บไซต์การสมัคร 

เมษายน 2564 ตุลาคม 2564 

 เปิดภาคการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 
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 สามารถชำระได้ภายใน 7 วันหลังจากสมัคร 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 บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด 
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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 

ทั้งนี้ในกรณีหลักสูตรใดมีเกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษเป็นการเฉพาะนอกเหนือจากท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรดูรายละเอียดได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/prospective-
students/admission.html 

2) เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
การผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่

หลักสูตรกำหนด   
3) กรณีท่ีผู้สมัครไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือผลคะแนนไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะต้องดำเนินการ

สอบ Placement Test ด้วยโปรแกรม e-Testing โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะกำหนดบัญชีและระยะเวลาในการ
สอบแก่ผู้สมัครผ่านทางอีเมล์ที่ระบุในใบสมัคร    

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
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 
สอบสัมภาณ์ เทอม 1/2564 (รอบตลอดปี) พฤษภาคม 2564 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


12 
 

 

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  
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาหรือเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย

กว่า 3.25 (หรือมีบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติในฐาน TCI, Scopus, หรือ Web of science)  
  3.2.2 มีประสบการณ์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1 ปี 

หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
  3.2.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร ื ่อง เกณฑ์ความรู้

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเข้าศึกษาแบบทดลองเรียนและต้องผ่านการ
ประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมิน
ทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในหนึ่งปีการศึกษาแรก 

  3.2.4 คุณสมบัติอ่ืน 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 หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั ่งย ืน มุ ่งเน้นการสร้างกำลังคนที ่มีความรู ้ความสามารถ  
ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
และอยู่บนพื้นฐานการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโจทย์ของพลังงาน หลักสูตรฯ 
มีจุดเด่นในหลากหลายด้าน อาทิ มีการบูรณาหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการใน
ด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มีการออกแบบรายวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปัจจุบัน ซึ่งให้
ความสำค ัญก ับการจ ัดการพล ั ง งาน เศรษฐศาสตร ์พล ั ง งาน รวมถึ งผลกระทบจากพล ั ง งาน  
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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 มีนโยบายที่จะผลักดันให้นักศึกษามี
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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3) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปกติ              (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)                
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ     10 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2     
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 หลักสูตรแบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาทั่วไป 
   3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

3.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 หลักสูตรแบบ 1.1 สำหรับนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 

3.2.1 เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการและบุคลากรสังกัดสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ  

3.2.2 มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 
3.2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
3.2.4 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
3.2.5 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 3.2 หลักสูตรแบบ 2.1 
3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดย  

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการ
ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

3.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.2.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.3 หลักสูตรแบบ 1.2 

3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ทางสิ่งแวดล้อมหรือสาขา
ที ่เกี ่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนอยู ่ในระดับดีมาก และมีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัยที ่เกี ่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.3.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 3.4 หลักสูตรแบบ 2.2 
3.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการ  

เรียนอยู่ในระดับดีมาก และมีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3.4.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่ อง 

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
3.4.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา   
    4.1 กรอบแนวคิดโครงงานวิจัย (Concept Research Proposal) ที่คาดว่าจะทําวิทยานิพนธ์ จํานวน1ชุด 
    4.2 หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP, PSU-TEP, IELTS, TOFEL 
ประกาศนียบัตรจากสถาบันสอนภาษา หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเคียงได้ 
    4.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำโครงการวิจัยจากผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ 
อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)  
    4.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
    4.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หรือ อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เทียบเคียงได้ ที่จะให้การดูแลระยะเริ่มต้น 
    4.6 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรืองานวิจัยในลักษณะอ่ืน 
เช่น วิทยานิพนธ์ โครงงานนักศึกษา (ปริญญาตรี) หรือ ต้นฉบับเพ่ือส่งตีพิมพ์จํานวน 1 ชุด 

5. กำหนดการสอบ 
 - หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครให้ทราบโดยตรง 
6. คำแนะนำหลักสูตร 

หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีความสามารถทางการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นนักวิจัยที่สามารถวางแผน ดำเนินงานวิจัยด้วย
ตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับสากล รวมทั้งมีจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  โทร. 074-286843  E-mail kuaanan.t@psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา  
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4) 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 
สอบสัมภาณ์ เทอม 1/2564  
(รอบตลอดปี) 

พฤษภาคม 2564 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

สอบสัมภาษณ์ เทอม 2/2564 พฤศจิกายน 2564 ห้องเรียน 2 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
   หลักสูตรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
อย่างมีถาวรภาพ ตัวอย่างเช่น มีการนำเอาโจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่ชายฝั่งมาบูรณาการเข้า
กับแผนพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาใช้เป็นหัวข้อของวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีความรึความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ ทางดด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เพ่ือนำมาใช้ในการจัดการพ่ืนที่
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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5) 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 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    

 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรการจัดการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศชุมชนมุ ่งผลิตมหาบัณฑิตที ่สามารถวิเคราะห์ วิจัย และ
ประยุกต์ใช้หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนโดยตั้งโจทย์จากชุมชน
เป็นหลัก โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และการบูรณาการภาค
ประชาสังคมร่วมดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน และแก้ไขปัญหาชุมชน 
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาในการ
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สื่อสารเพื่อก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสืบทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในชุมชน สร้างจิตสำนึกร่วมของ
ชุมชนในการยกระดับการพัฒนาจัดการระบบนิเวศชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบรรลุเป้าหมายชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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
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6) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน  
(หลักสตูรนานาชาติ) 
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 สังคมศาสตร์ 
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 หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ ใน
การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต และ
อยู่บนพื้นฐานการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ 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 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอบ การดำเนินงานวิจัย 
และการรับหน้าที ่อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ       คณะวิทยาการจัดการ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกที ่เปิดสอนโดยคณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อมหรือโดยคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการทําวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่
กล่าวข้างต้นนี้     เป็นเพียงกรอบแนวทางในการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนให้
สอดคล้องกับหัวข้อในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้ คณะฯ มีนโยบายที่จะ
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ผลักดันให้น ักศึกษามีระบบการปรึกษาวิทยานิพนธ์ร ่วม (Co-supervision) ระหว่าง คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 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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7) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปกติ                         (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)    
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ      20 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  แผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แผน ก แบบ ก1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
3.50 หรือ 
  3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาและมีประสบการณ์ในการทำงาน
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) หรือ 
  3.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.2 แผน ก แบบ ก2 
 3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
2.50 หรือ 

  3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาและมีประสบการณ์ในการทำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) โดยมี
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือ 
  3.2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีหัวข้อ
วิจัยที่สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของหลักสูตร โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ 
  3.2.4 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 3.3 แผน ข 
  3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
2.25 หรือ 
  3.3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาและมีประสบการณ์ในการทำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน หรือ 
  3.3.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขามีคุณสมบัติที ่เหมาะสมและมี
หัวข้อวิจัยที่สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของหลักสูตร โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรือ 
  3.3.4 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา   

     4.1 โครงการวิจัยแบบย่อ (Concept Paper) ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
     4.2 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจําตัว (Recommendation) จากอาจารย์ผู้สอนหรือ
ผู้บังคับบัญชาจํานวน 2 ชุด  
     4.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานจากผู้บังคับบัญชา จํานวน 1 ชุด 
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5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

 สอบสัมภาษณ์ 
 

หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง ห้องประชุม ชั้น 4  (E 401) 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม    

6. คำแนะนำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการจัดการความรู้อย่างบูรณาการ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีจิตสำนึก คุณธรรมและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี สินุธก   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   โทร. 074-286847  E-mail sutinee.s@psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน 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)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
     3.1.2   หลักสูตรแบบ 1.2   
   1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์   หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีผลการเรียนดีมาก
ในกรณีที่ผู ้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผู้สมัครต้ องได้รับใบ
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 
 หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
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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2) หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปกต ิ            (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)              
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ    10  คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ    แผน ก แบบก1  แผน ก แบบก2  แผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1  แผน ก แบบ ก 1  ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25   ใน
กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ผู้สมัครต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   ในประเภทใดประเภทหนึ่ง
เป็นอย่างน้อย หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมีประสบการณ์ในการ
ทำวิจ ัยหรือโครงงานที ่ เก ี ่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย โดยจะต้องได้ร ับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ 

   3.1.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติตามข้อ 1)  แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 
มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาการแพทย์แผนไทย และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และ 

   3.1.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

   3.1.4 หากมีคุณสมบัติในข้อ 1- 2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

   3.1.5 กรณีท่ีไม่มีเกรดเฉลี่ยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ 
       3.2  แผน ก แบบ ก 2  ทำวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา 

   3.2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50  
ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ผู้สมัครต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ในประเภทใดประเภทหนึ่ง
เป็นอย่างน้อย หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ 

   3.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   3.2.3 หากมีคุณสมบัติในข้อ 1- 2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

        3.2.4 กรณีท่ีไม่มีเกรดเฉลี่ยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ 

 3.3  แผน  ข  ทำสารนิพนธ์และเรียนรายวิชา 
           3.3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50  และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี ่ยวข้องกับ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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 3.3.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
      4.1  สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ  3 ชุด  (ถ้ามี) 
      4.2  โครงร่างงานวิจัยฉบับย่อท่ีตนเองสนใจ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  3 ชุด 
5. กำหนดการสอบ 
 หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 งานบัณฑิตศึกษา  คณะการแพทย์แผนไทย  อาคารคณะการจ ัดการส ิ ่งแวดล้อม  ช ั ้น 8   
โทร  0-7428-2707   โทรสาร 0-7428-2709 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 30,000  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 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

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

ผลการสอบความรู ้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที ่บ ัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรืออยู ่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 
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        4.2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที ่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด (PSU-TEP, CU-TEP, TOEFL หรือ 
IELTS) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

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 
 - ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
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
ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท และ 48 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี)   สำหรับผู้ต้องการ
ศึกษาวิชาการและเทคนิคข้ันสูงเพ่ือใช้ทำการวิจัย  
 หลักสูตรทั้งสองแบบเน้นผลิตนักวิชาการขั้นปริญญาเอกที่สามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน การวิเคราะห์  สังเคราะห์งานวิชาการทั้ง
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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) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรปกติ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)    
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ     5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1 และแบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1 แบบ 1.1 
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มีคะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25  

ในสาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เทคโนโลยีการประมง  
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยว ข้องกับวาริช
ศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่และมีเอกสารหลักฐานรับรอง และ 
  3.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
  3.1.3 คุณสมบัตินอกเหนือจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 แบบ 1.2 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาวาริช
ศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เทคโนโลยีการประมง  หรือสาขาวิชาอื่นที่
เกี ่ยวข้อง หรือเป็นผู ้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้องกับวาริชศาสตร์ โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่และมีเอกสารหลักฐานรับรอง และ 
  3.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
  3.2.3 คุณสมบัตินอกเหนือจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.3 แบบ 2.1 
  3.3.1 เป็นผู ้สำเร ็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เทคโนโลยีการประมง  หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 
  3.3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
  3.3.3 คุณสมบัตินอกเหนือจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.4 แบบ 2.2 
  3.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาวาริช
ศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เทคโนโลยีการประมง  หรือสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง และ 
  3.4.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
  3.4.3 คุณสมบัตินอกเหนือจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 
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4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ให้ส่งหลักฐานพร้อมใบสมัคร) 
 4.1 ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) 
 4.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 4.3 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (เฉพาะผู้สมัครเรียนหลักสูตรแบบ 1) 
 4.4 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 

    5. กำหนดการสอบ 
  ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง (พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร) 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ครอบคลุมการศึกษาวิจัยทางด้าน 
ทรัพยากรในแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และทะเล ทั้งในแง่ของระบบนิเวศ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการ
จัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำต่างๆ  เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเน้นในแขนง
วิชาที่สนใจ หลักสูตรมี 2 แบบ คือ           
  แบบ 1 :  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ เพียงอย่างเดียว  ซึ่งเป็น
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  แต่อาจเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต          
  แบบ 2 : เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการศึกษารายวิชา ร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์ที่
มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

โครงสร้างหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำนวนหน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 1    แบบ 1.1   แบบ 1.2   

     วิทยานพินธ์  48 72 

     รวมไม่น้อยกว่า 48  72  

หลักสูตรแบบ 2   แบบ 2.1 แบบ 2.2 

     หมวดวิชาบงัคับ 6 15 

     หมวดวิชาบงัคับเลือก 3 3 

     หมวดวิชาเลือก 3 6 

     วิทยานพินธ์  36 48  

รวมไม่น้อยกว่า 48  72 
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* -  อาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการทำวิจัย 
-  นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแบบ 1 ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต 
จำนวน 3 ครั้ง และนักศึกษาต้องมารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน 
หมายเหตุ : ผู้สนใจควรติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ได้ก่อนสมัครเข้าศึกษา 
 

ทิศทางของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับ ชื่อ – สกุล สาขาที่วิจัย 

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

การจัดการคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

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

โรคและพยาธิสัตว์น้ำ 

3. ผศ.ดร.ยุทธพงษ์  สังข์น้อย 
E-mail : yutthapong.s@psu.ac.th    

นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ, เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางทะเล 

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

การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรทางวาริช
ศาสตร์ 

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

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

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

นิเวศวิทยาชายฝั่ง, ป่าชายเลน, สัตว์หน้าดิน,  
แพลงก์ตอน 

7. ดร.นัทท์  นันทพงศ์ 
E-mail : nutt.n@psu.ac.th  

อาหารสัตว์น้ำ 

ดูประวัติและผลงานวิจัยของคณาจารย์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.natres.psu.ac.th/FNR/aquatic/  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

7.1 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร : ผศ.ดร.นเรศ  ซ่วนยุก 
       โทร 074-286202  Email :  naraid.s@psu.ac.th 
7.2 เลขานุการหลักสูตร : คุณรัตนา  โพชะเรือง 
       โทร 074-286193  Email : rattana.po@psu.ac.th 

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

 
 
 
 

mailto:sommai.c@psu.ac.th
http://webmail.psu.ac.th/webmail/src/compose.php?send_to=naraid.s%40psu.ac.th
mailto:yutthapong.s@psu.ac.th
mailto:pornpimon.b@psu.ac.th
mailto:teeyaporn.k@psu.ac.th
mailto:eknarin.r@psu.ac.th
mailto:nutt.n@psu.ac.th
http://www/
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4) 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 

- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
5. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน และความสามารถในการวิจัยในด้านการใช้และการจัดการทรัพยากรดิน
ได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
ศึกษาวิจัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินไม่ถูกต้องตามศักยภาพและสมรรถนะภาพของที่ดิน
หรือไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และหาทางแก้ไขหรือ
เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น  หลักสูตรประกอบด้วย 2 แผนการศึกษา คือ 

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 
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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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5) 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) ให้อยู่ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการบริหาร       
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 

- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
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 
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
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:narit.t@psu.ac.th
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6) 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 

- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
5. คำแนะนำหลักสูตร   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร  
 5.1  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมคู่คุณภาพ 
 5.2  ทำวิจัยแบบพหุวิทยาการและสหวิทยาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อให้หน่วยงานและ
เกษตรกรสามารถนำไปความรู้ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 5.3  ร่วมกับหน่วยงานทั้งภารรัฐ เอกชน และองค์กรท้องถิ่นในการบริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ในชุมชน ที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรต่อไปได้ 
 5.4  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ 
ทิศทาง การพัฒนาการเกษตร นโยบายต่างๆ เพ่ือนำไปสู่ความยั่งยืนในการทำการเกษตร รวมถึงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตามความเหมาะสม 
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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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7) 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
ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาก่อน 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 
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5. กำหนดการสอบ - ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  
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  
     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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8) 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 

- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
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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9) 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 และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับทางสัตวศาสตร์ไมน่้อยกว่า 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 
 - ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
6.  คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ มุ่งเน้นการผลตินักวิชาการสัตวศาสตร์ทีส่ามารถ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดระบบการผลิตสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย   และการผลิต
สัตว์ในเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยไีด้    โดยเน้นความสมดลุของสภาวะแวดล้อม และการ
ผลิตสัตวท์ี่ปลอดภัย และมีความยั่งยืน 
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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10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรภาคปกติ        (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)       
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ        5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ         แผน ก1   แผน ก 2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก 1 
  3.1.1  เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการประมง หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น ชีววิทยา ชีวเคมี และเคมี เป็นต้น และ 
  3.1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยอยู่ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับทางวาริชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
  3.1.3  คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 3.1.1-3.1.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก 2 
  3..2.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการประมง หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น ชีววิทยา ชีวเคมี และเคมี เป็นต้น 
  3.2.2 คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 3.2.1-3.2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมี
คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์ อย่างน้อย 1 อาทิตย์) 
 4.1  ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) 
 4.2  โครงร่างวิทยานิพนธ์  
 4.3  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ [เฉพาะผู้สมัครเรียน แผน ก 1] 
5. กำหนดการสอบ 

ลักษณะการสอบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
สอบสัมภาษณ์ 
 
หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2 ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ 
3 สถานการณ์ปัจจุบันของทรัพยากรทางน้ำ 
4 การจัดการทรัพยากรประมง 
 

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 
เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ห้อง ทธ.361 อาคาร 2 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มุ ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู ้ทางด้าน 
วาริชศาสตร์อย่างเป็นระบบ และมีความสามารถในการวิจัยด้านใดด้านหนึ่งในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ นิเวศวิทยาทางน้ำ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทรัพยากรประมง การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง สมุทรศาสตร์ หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง และเปิด
โอกาสให้แก่บุคลากรทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยเฉพาะทาง 
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 2 แผนการศึกษา คือ 
  1. แผน ก 1 เป็นหลักสูตรสำหรับผู ้ที ่มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านวาริชศาสตร์ ต้องการให้ผู ้เรียนมี
ความสามารถในการวิจัยในแขนงวิชาเฉพาะ แผนนี้จะทำและสอบผ่านวิทยานิพนธ์  
  2. แผน ก 2 เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในรายวิชาในสาขาวิชาวาริชศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
ประกอบด้วย รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก และวิทยานิพนธ์  



46 
 

 

ทิศทางของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสตูร 
ลำดับ ชื่อ – สกุล สาขาที่วจิัย 
1. รศ.ดร. สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 

E-mail : sommai.c@psu.ac.th 
การจัดการคุณภาพนำ้และการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

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

โรคสัตว์นำ้ 

3. ผศ.ดร.ยุทธพงษ์  สังขน์้อย 
E-mail : yutthapong.s@psu.ac.th    

นิเวศวิทยาจลุินทรีย์ในแหลง่นำ้, เทคโนโลยีชีวภาพทาง
ทะเล 

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

การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้และทรัพยากรทางวาริช
ศาสตร ์

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

การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

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

นิเวศวิทยาชายฝั่ง, ปา่ชายเลน, สัตว์หน้าดนิ, แพลงก์ตอน 

7. ดร.นัทท์  นนัทพงศ ์
E-mail :  nutt.n@psu.ac.th 

อาหารสัตว์นำ้ 

ดูประวัติและผลงานวิจัยของคณาจารย์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.natres.psu.ac.th/FNR/aquatic/  
 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
7.1  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร : ดร.พรพิมล  เชื้อดวงผุย  
       โทร  074-286192  Email :  pornpimon.b@psu.ac.th   
7.2  เลขานุการหลักสูตร : คุณรัตนา  โพชะเรือง 
      โทร  074-286193  Email : rattana.po@psu.ac.th 
 8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปกติ                        (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ                         8 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ        แบบ 1.1  และแบบ 2.1   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  3.1.1  ชาวไทย เป็นผู้สำเร็จจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และระดับปริญญาโทแผน ก สาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือปริญญา
โท สาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ 
   ชาวต่างประเทศ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่
มีระบบการให้อนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแล
วิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร 
  3.1.2  มีผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที ่มี
มาตรฐานสากลหรือวารสารระดับชาติเป็นอย่างน้อย 1 เรื่อง ในระยะเวลา 3 ปี   
  3.1.3  มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ PSU-TEP โดยได้คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะไม่ต่ำกว่า 60% หรือมี
ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้ว  ไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา 
ได้แก ่  
   TOEFL (Paper Based)     ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Revised Paper-delivered Test)   ไม่ต่ำกว่า   46 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Institutional Testing Program)    ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Computer Based)     ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Internet Based)     ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ 
   IELTS        ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ 
   CU-TEP       ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน 
  3.1.4 มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลจากประเทศของตน  
  3.1.5 ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.6 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  3.1.7 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ 
 3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
  3.2.1   ต้องมีคุณสมบัติตามที ่กำหนดไว้ในข้อ 3.1.1 – 3.1.7 ยกเว้นข้อ 3.1.2 มีผลงานวิจัย/ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากลหรือวารสารระดับชาติ 
เป็นอย่างน้อย 1 เรื่อง ในระยะเวลา 5 ปี   
  3.2.2  กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล แผน ข จะต้องเป็นสารนิพนธ์ที่ใช้
กระบวนการวิจัย และต้องมีผลงานวิจัยที่ ได้ร ับการตีพิมพ์หรือได้ร ับการตอบรับให้ตีพ ิมพ์ในวารสารท ี ่มี
มาตรฐานสากลหรือวารสารระดับชาติ เป็นอย่างน้อย 2 เรื่อง ในระยะเวลา 5 ปี 
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4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ให้ยื่นส่งที่งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวันสอบ
สัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์)  
 4.1 เอกสารต้นฉบับ 
  4.1.1 ใบประมวลผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด  
  4.1.2  ผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
  4.1.3 ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจิต อย่างละ 1 ชุด (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)          
โดยมีข้อความระบุในเอกสาร “ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”  
  4.1.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามที่สาขาวิชากำหนดจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ 
  4.1.5 หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด หรือกรณียังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อฯ ให้ส่งหนังสือขอ
อนุญาตลาศึกษาฯ และจัดส่งหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อฯ ในภายหลังทันทีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 
 4.2 เอกสารฉบับสำเนา 
  4.2.1 สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด 
  4.2.2 สำเนาหน้าบทคัดย่อของผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  
  4.2.3 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด 
  4.2.4 สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน ๆ) จำนวน 1 ชุด  
 4.3 โครงการวิจัย (ฉบับย่อ) ที่มีความสนใจจะทำ หากได้ศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ไม่เกิน 5 หน้า 
5. กำหนดการสอบ  
 กำหนดการจะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักส ูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการเตรียมดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ทางการ
พยาบาลโดยกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพสูง การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลและนำปรัชญาตะวันออกและภูมิ
ปัญญาตะวันออกในการบูรณาการสู่การปฏิบัติ ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาทักษะและความสามารถของดุษฎี
บัณฑิตในการเป็นผู้นำทางการพยาบาล และเป็นผู้นำในการพัฒนาจริยธรรมทางการพยาบาล นอกจากนี้ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นักศึกษามีโอกาสที ่จะเดินทางไปศึกษาใน
ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 3 - 6 เดือน) และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากต่างประเทศ
เดินทางมาร่วมสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์และ/หรือผ่านระบบ online นักศึกษาจึงมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมด้วย 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นิลมานัต   
  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  โทร. 0-7428-6477 E-mail: kittikorn.n@psu.ac.th 
 7.2 นางสาวรัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์   นักวิชาการอุดมศึกษา  
  โทร. 0-7428-6456 E-mail: ratchaneekorn.s@psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 8.1 นักศึกษาชาวไทย   ได้รับทุนสนับสนุน  จำนวน 85,000 บาท/ภาคการศึกษา และ 
              ไม่ได้รับทุนสนับสนุน  จำนวน 50,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 8.2 นักศึกษาชาวต่างประเทศ  จำนวน 125,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 



49 
 

 

หมายเหตุ  
 1) หากผู้สมัคร สมัครเข้าศึกษาในแบบ 2.1 น้อยกว่า 6 คน คณะฯ อาจจะกำหนดให้ผู้สมัครในแบบ 2.1 ปรับ
แผนการเรียนให้เป็นแบบ 1.1 
 2) กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่จะรับในแต่ละปีการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ขอสงวน
สิทธิ์เปิดรับนักศึกษา 
 3) กรณีที่ไม่มีอาจารย์ซึ่งเชี่ยวชาญในหัวข้อซึ่งผู ้สมัครนำเสนอคณะกรรมการหลักสูตร ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณารับสมัคร 
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2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์  
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรปกต ิ      (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ        5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก 2   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  3.1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.2 ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ 
  3.1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
  3.2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล
ให้การรับรอง 
  3.2.2 มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
  3.2.3 มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี 
  3.2.4  กรณีผู ้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่
รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของ
ผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing regulatory authority)            ในประเทศ
ของผู้สมัคร ทั้งนี้ นักศึกษาต่างประเทศต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้ดี ต้องเขียน อ่าน พูดและสอบผ่านภาษาไทย
ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด 
 3.3 คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3.1 - 3.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
(ยื่นส่งที่งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากเอกสารการสมัครไม่
ครบถ้วน จะไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์)  
 4.1  สำเนาใบปริญญาบัตร  จำนวน 1 ชุด 
 4.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 
 4.3  ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด 
 4.4 สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน ๆ) จำนวน 1 ชุด 
 4.5  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามที่สาขาวิชากำหนด จำนวน 1 ฉบับ 
 4.6 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด 
 4.7 หนังสือรับทราบการสมัครเข้าศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จำนวน 1 ชุด (กรณีมีต้นสังกัด) 
5. กำหนดการสอบ 

รายละเอียด กำหนดการ หมายเหตุ 
1. ผู้สมัครจัดส่งข้อเสนองานวิจัย ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 จะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล 

2. สอบสัมภาษณ์  
    (เข้าสอบทุกคน) 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้ มีทัศนคติ และทักษะ ใน
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและต่อเนื่องผู้รับบริการทางการผดุงครรภ์ที่มีภาวะสุขภาพปกติ เบี่ยงเบน และซับซ้อน  
มีภาวะเสี่ยง มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาเรียนรู้ มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการ
บริการผดุงครรภ์  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ  ชูนวล   
      ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (ภาคปกติ) 
      โทร. 081-4789574 E-mail: sophen.c@psu.ac.th, skuns0@hotmail.com 
 7.2 นางสาวจิตอนงค์  ศรยุทธเสนี   นักวิชาการอุดมศึกษา 
      โทร. 0-7428-6561 E-mail: jitanong.s@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา  
หมายเหตุ  คณะพยาบาลศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์เปิดรับนักศึกษา ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านน้อยกว่า 5 คน สำหรับผู้สอบ
ผ่าน จะสงวนสิทธิ์ให้เป็นผู้เข้าศึกษาในปีถัดไป 
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3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรปกติ                      (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ    5  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก 2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  3.1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.2 ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ 
  3.1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  3.2.1  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้
การรับรอง 
  3.2.2 มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
  3.2.3 มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี 
  3.2.4 กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบใน
ประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือ
รับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing regulatory authority) ในประเทศของผู้สมัคร ทั้งนี้ นักศึกษา
ต่างประเทศต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้ดี ต้องเขียน อ่าน พูดและสอบผ่านภาษาไทยตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด 
 3.3 คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3.1 - 3.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
(ยื่นส่งที่งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากเอกสารการสมัครไม่
ครบถ้วน จะไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์)  
 4.1 สำเนาใบปริญญาบัตร  จำนวน 1 ชุด 
 4.2  ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 
 4.3 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด 
 4.4 สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน ๆ) จำนวน 1 ชุด 
 4.5 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามที่สาขาวิชากำหนด จำนวน 1 ฉบับ 
 4.6  สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด 
 4.7 หนังสือรับทราบการสมัครเข้าศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จำนวน 1 ชุด (กรณีมีต้นสังกัด) 
5. กำหนดการสอบ 

รายละเอียด ก าหนดการ หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจัดส่งข้อเสนองานวิจยั ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 จะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล 

2. สอบสัมภาษณ์  
    (เข้าสอบทุกคน) 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เข้าศึกษา
ให้มีความสามารถด้านวิชาการ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และการดูแลแบบองค์รวมสำหรับการดูแลผู้รับบริการที่
มีปัญหาสุขภาพจิต หรือเจ็บป่วยทางจิตเวช เน้นการสร้างผลงานวิจัยทางการพยาบาลสำหรับการดูแลผู้รับบริการ
ทางจิตเวช โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะเป็นแผน ก แบบ ก 2  ซึ่งจะเตรียมมหาบัณฑิตให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 และการเรียนรู ้ตลอดชีวิต มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาเรียนรู้ มีความสามารถด้านการใช้
ผลงานวิจัยด้านการพยาบาล  ตลอดจนสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติพยาบาลและคุณภาพการพยาบาลต่อไป 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  หนูแก้ว    
   ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ)  
       โทร. 0-7428-6508 E-mail: orawan.n@psu.ac.th 
 7.2  นางสาวกนกอร  บัวคีรี       
         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
        โทร. 0-7428-6457 E-mail: kanokon.b@psu.ac.th, khwanon@hotmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา  
 
หมายเหตุ  คณะพยาบาลศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์เปิดรับนักศึกษา ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านน้อยกว่า 5 คน สำหรับผู้สอบ
ผ่าน จะสงวนสิทธิ์ให้เป็นผู้เข้าศึกษาในปีถัดไป 
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4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
    (หลักสูตรนานาชาติ)      
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรปกติ 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ         5    คน   
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก 2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  3.1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.2  ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ 
  3.1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
  3.2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้
การรับรอง 
  3.2.2 มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี  
  3.2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง         
  3.2.4 กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบใน
ประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือ
รับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing regulatory authority)    ในประเทศของผู้สมัคร 
  3.2.5 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดโดยที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ PSU-
TEP ได้คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะไม่ต่ำกว่า 60% หรือมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่บัณฑิต
วิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ได้แก่ 
    TOEFL (Paper Based)    ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ 
    TOEFL (Computer Based)    ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ 
    TOEFL (Internet Based)    ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ 
    TOEFL (Institutional Testing Program)   ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน หรือ 
    IELTS       ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ 
    CU-TEP      ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน 
 3.3 คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจาก 3.1 - 3.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ 
4.หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
(ให้ยื่นส่งที่งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากเอกสารการสมัคร
ไม่ครบถ้วน จะไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์)  
 4.1 สำเนาใบปริญญาบัตร  จำนวน 1 ชุด 
 4.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 
 4.3  ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด 
 4.4  สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ) จำนวน 1 ชุด 
 4.5  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานทางการพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ  
 4.6  สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด 
 4.7 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด 
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5. กำหนดการสอบ   
     สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ)  กำหนดการจะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล 
6. คำแนะนำหลักสูตร    
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถให้การดูแลผู้รับบริการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง โดย
บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการหรือปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
ระดับประเทศและนานาชาติ  เป็นผู้นำทางคลินิกในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการและ
การดูแลอย่างปลอดภัยทั้งรายบุคคลและกลุ่ม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการวิจัยและคุณภาพการ
พยาบาล และสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  คงสุวรรณ   
  ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)   
  โทร. 0-7428-6522  E-mail: waraporn.k@psu.ac.th, waraporn_kongsuwan@yahoo.co.uk 
 7.2 นางสาวเยาวภา  คชศิริ   นักวิชาการอุดมศึกษา  
   โทร. 0-7428-6456 E-mail: ikae22@hotmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 จำนวน 80,000 บาท /ภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ) 
 จำนวน 35,000 บาท /ภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาชาวไทย) 
หมายเหตุ  คณะพยาบาลศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์เปิดรับนักศึกษา ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านน้อยกว่า 5 คน สำหรับผู้สอบ
ผ่าน จะสงวนสิทธิ์ให้เป็นผู้เข้าศึกษาในปีถัดไป 
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5) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรปกติ                       (เรียนวันอาทิตย์ – จันทร์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ               10 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก 2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  3.1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.2 ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ 
  3.1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
  3.2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้
การรับรอง 
  3.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
  3.2.3 มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี   
  3.2.4 กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบใน
ประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือ
รับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing regulatory authority) ในประเทศของผู้สมัคร ทั้งนี้ 
นักศึกษาต่างประเทศต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้ดี ต้องเขียน อ่าน พูดและสอบผ่านภาษาไทยตามเกณฑ์ที่คณะฯ 
กำหนด 
 3.3 คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3.1 - 3.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นส่งที่งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวันสอบ 
สัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์) หากเอกสารสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์  
 4.1 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด 
 4.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 
 4.3 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด 
 4.4 สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ) จำนวน 1 ชุด 
 4.5 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามที่สาขาวิชากำหนด จำนวน 1 ฉบับ 
 4.6 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด 
 4.7 หนังสือรับทราบการสมัครเข้าศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จำนวน 1 ชุด (กรณีมีต้นสังกัด) 
5. กำหนดการสอบ 

รายละเอียด กำหนดการ หมายเหตุ 
1. ผู้สมัครจัดส่งข้อเสนองานวิจัย ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 จะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล 

2. สอบสัมภาษณ์  
    (เข้าสอบทุกคน) 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ทัศนคติและทักษะในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการผู้ใหญ่
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และผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพซับซ้อน โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสรา้ง
เสริมสุขภาวะองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์ที่เก่ียวข้องภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ เน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาเรียนรู้ 
มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนางานวชิาการและคุณภาพการบริการพยาบาล 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง  
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคปกติ)  

  โทร. 0-7428-6513 E-mail: jintana.d@psu.ac.th 
 7.2 นางสาวเยาวภา คชศิริ นักวิชาการอุดมศึกษา  
       โทร. 0-7428-6456  E-mail: yaowapa.k@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา  
 
หมายเหตุ  คณะพยาบาลศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์เปิดรับนักศึกษา ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านน้อยกว่า 5 คน สำหรับผู้สอบ
ผ่าน จะสงวนสิทธิ์ให้เป็นผู้เข้าศึกษาในปีถัดไป 
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6) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรปกติ                       
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ      5  คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข     
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  3.1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.2 ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ 
  3.1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
  3.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล
รับรอง 
  3.2.2 มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
  3.2.3 มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี 
  3.2.4 มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาเบื้องต้น หรือทำงานร่วมกับชุมชน 
  3.2.5 กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบใน
ประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือ
รับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing regulatory authority)            ในประเทศของผู้สมัคร 
ทั้งนี้ นักศึกษาต่างประเทศต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้ดี ต้องเขียน อ่าน พูดและสอบผ่านภาษาไทยตามเกณฑ์ที่
คณะฯ กำหนด 
 3.3 คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3.1 - 3.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ
  
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นส่งที่งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวันสอบ
สัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์) 
 4.1 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด 
 4.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 
 4.3 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด 
 4.4 สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน ๆ) จำนวน 1 ชุด 
 4.5 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามที่สาขาวิชากำหนด จำนวน 1 ฉบับ 
 4.6 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด 
     4.7 หนังสือรับทราบการสมัครเข้าศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จำนวน 1 ชุด (กรณีมีต้นสังกัด) 
    4.8 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น โครงการสุขภาพ งานวิจัย งานนวัตกรรม ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 

5. กำหนดการสอบ 
รายละเอียด กำหนดการ หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจัดส่งข้อเสนองานวิจยั ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 - จะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล 
 2. สอบสัมภาษณ์  

     (เข้าสอบทุกคน) 
วันที่ 1  พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มุ่งเน้นการผลิตพยาบาล 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และในชุมชนทุกช่วงวัยที่มีภาวะสุขภาพซับซ้อนหรือ
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมปัญหาสุขภาพเฉียบพลัน เรื้อรัง โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ             ใน
หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  และให้การพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมครอบคลุมกลุ่มคน ชุมชน 
และคนกลุ่มพิเศษ โดยสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้วิจัย/นวัตกรรมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ             เพื่อ
พัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยในการปฏิบัติพยาบาลเวชปฏิบัติ  โดยยึดหลักการสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน การพยาบาลแบบองคร์วมที่
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดูแลสุขภาพทางเลือก การพยาบาลพหุวัฒนธรรม                 บนพื้นฐาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ และคำนึงถึงกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง และยึดถือการมีจิต
สาธารณะและประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ทิพย์  บัวเพ็ชร์    
 ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ) 
 โทร.  0-7428-6588  E-mail:  aporntip.b@psu.ac.th 
 7.2 นางสาวสุธา  จันทร์เอิบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  โทร. 0-7428-6456  E-mail: sutha.c@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา    30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  คณะพยาบาลศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์เปิดรับนักศึกษา ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านน้อยกว่า 5 คน สำหรับผู้สอบ
ผ่าน จะสงวนสิทธิ์ให้เป็นผู้เข้าศึกษาในปีถัดไป 
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7) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1        
หลักสูตรปกติ          (เรียนวันเสาร์- อาทิตย์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ        15 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ        แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  3.1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.2 ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ 
  3.1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล
รับรอง  
  3.2.2 มีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล 3 ปีขึ้นไป  
  3.2.3 มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าเวรหรือรองหัวหน้าหอผู้ป่วยขึ้นไป  
  3.2.4 มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
  3.2.5 คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ 
  3.2.6 กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศ
ของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดย
หน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพการพยาบาล ในประเทศของผู้สมัคร 
 3.3 คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3.1 - 3.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นส่งที่งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวันสอบ 
สัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์) หากเอกสารสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์  
 4.1 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด 
 4.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 
 4.3 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด 
 4.4 สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน ๆ) จำนวน 1 ชุด 
 4.5 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามที่สาขาวิชากำหนด จำนวน 1 ฉบับ 
 4.6 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด 
 4.7 หนังสือรับทราบการสมัครเข้าศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จำนวน 1 ชุด (กรณีมีต้นสังกัด) 
5. กำหนดการสอบ 

รายละเอยีด ก าหนดการ หมายเหตุ 
1. ผู้สมัครจัดส่งข้อเสนองานวิจยั ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 - จะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทาง

อีเมล 
 

2. สอบสัมภาษณ์  
    (เข้าสอบทุกคน) 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 



61 
 

 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นพัฒนาผู้เข้าศึกษาให้มีความสามารถด้านวิชาการ และการบริหาร
การพยาบาล โดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังเน้นการจัด
การศึกษาและพัฒนาบทบาทของผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อสนองตอบต่อความต้องการการพัฒนาความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านของผู้เรียน 
  โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะมีทั้งแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ซึ่งจะเตรียมมหาบัณฑิตให้มีความสามารถด้าน
การใช้ผลงานวิจัยด้านการบริหารการพยาบาลและที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร
พยาบาลและวิชาชีพต่อไป 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา    
   ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล (ภาคปกติ) 
  โทร. 0-7428-6546  E-mail:  pratyanan.t@psu.ac.th  
 7.2 นางสาวสุธา  จันทร์เอิบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  โทร. 0-7428-6456  E-mail: sutha.c@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา    30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
หมายเหตุ  คณะพยาบาลศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์เปิดรับนักศึกษา ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านน้อยกว่า 5 คน สำหรับผู้สอบ
ผ่าน จะสงวนสิทธิ์ให้เป็นผู้เข้าศึกษาในปีถัดไป 
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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) และอยู่ในฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ 

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 3.25 

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 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 

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) 
      ** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     12 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แบบ1.1 และแบบ2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
       3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และสาขาระบาดวิทยา สุขศึกษา อาชีวอนามัย พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ 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 
- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 

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. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 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 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
 3.2 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ สกอ. ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 3.3 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 3.4 คุณสมบัติอืน่ 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 
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4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
หลักสูตรภาคปกติ           (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     9 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ    แบบ 1.1 และแบบ 2.1   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แบบ 1.1  
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
   3.1.2  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
   3.1.3 เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในแขนงวิชาที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมหลักฐานรับรอง 
           3.1.4 ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ 3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3.2 แบบ 2.1  
3.2.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาขั ้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
  3.2.2  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอัง กฤษ

สำหรับผู้สมัครเข้า ศึกษาระดับปริญญาเอก  
          3.2.3 ในกรณีท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 
4. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
(ส่งผ่านทางระบบการรับสมัคร หรือที่ E-mail: IBME.PSUinfo@gmail.com หรือยื่นโดยตรงที่หลักสูตรฯ) 

4.1 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (กรณีท่ีมีประสบการณ์การทำงาน) 
4.2 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุถึง สาเหตุ แรงจูงใจ ที่ต้องการเข้า

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมทั้งงานวิจัยที่ต้องการศึกษาหรือสนใจ มี
แนวคิดเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนั้นอย่างไร โดยเขียนในลักษณะเรียงความไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ A4 

4.3 บทความ บทคัดย่อ ที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือ ได้รับการยอมรับเพื่อตีพิมพ์หรือตีพิมพ์
แล้ว   

4.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตว ิทยาล ัย มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร์  
(https://grad.psu.ac.th/images/files/Practice/practice90.pdf) 

4.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ที่สอนในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท 
จำนวน 2 ท่าน 

 
 
 
 



70 
 

 

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ ์ หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง ห้องประชุมหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีว

การแพทย์ ช ั ้น 6 อาคาร 100 ปี คณะ
แพทยศาสตร์ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดของสาขาวิชาและหลักสูตรเพ่ิมเติมได้ที่ www.bme.psu.ac.th 
สามารถดูข้อมูลรายละเอียดทุนการศึกษา ดัง QR code ด้านล่าง 
 

 
  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  อาคาร 100 ปี ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์   
โทร. 0-7445-1743  E-mail: IBME.PSUinfo@gmail.com 
8.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 32,000 บาท/ ภาคการศึกษา 
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5) 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 

 
หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และ
วิศวกรรมชีวการแพทย์  
คณะแพทยศาสตร์ 

2. สอบสัมภาษณ์  
 

หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบ
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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6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (นานาชาติ) 
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ       6 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น 
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 
กายภาพบำบัด โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 
 3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาอื่นซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร โดยคำนึงถึงประวัติการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสมประกอบการพิจารณา    
     3.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 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 คะแนน4. กำหนดการสอบ 
5. กำหนดการสอบ 

- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
 

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 
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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 6000 เหรียญสหรัฐ/ ปี   สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
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7) 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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8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
หลักสูตรปกติ     (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)                     
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ     10  คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ        แผน ก แบบ ก1  และ  แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร      
 3.1 แผน ก 1 

3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้สำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ 

3.1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในแขนงวิชาที่เข้าศึกษา หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมหลักฐานรับรอง หรือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หรือ 

    3.1.3 ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3.2 แผน ก 2  
      3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้สำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ 

    3.2.2 ในกรณีท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 (ส่งผ่านทางระบบการรับสมัคร หรือที่ E-mail: IBME.PSUinfo@gmail.com หรือยื่นโดยตรงที่หลักสูตรฯ) 

4.1 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (กรณีท่ีมีประสบการณ์การทำงาน) 
4.2 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียน โดยระบุถึง สาเหตุ แรงจูงใจ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมทั้งงานวิจัยที่ต้องการศึกษาหรือสนใจ มีแนวคิดเกี่ยวกับ
การทำวิจัยเรื่องนั้นอย่างไร  โดยเขียนในลักษณะเรียงความไม่น้อยกว่า 2 หน้ากระดาษ A4 (สามารถเขียนเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) 

4.3 บทความ บทคัดย่อ ที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือ ได้รับการยอมรับเพื่อตีพิมพ์หรือตีพิมพ์
แล้ว (ถ้ามี) 

4.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
4.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ที่สอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ 

5. กำหนดการสอบ 
 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์
  

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ห ้องประช ุมหล ักส ูตรสาขาว ิชาว ิศวกรรมชีว
การแพทย์ ชั้น 6 อาคาร 100 ปี คณะแพทยศาสตร์ 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
สามารถดูข้อมูลรายละเอียดของสาขาวิชาและหลักสูตรเพ่ิมเติมได้ที่ www.bme.psu.ac.th 

สามารถดูข้อมูลรายละเอียดทุนการศึกษา ดัง QR code ด้านล่าง 
 

                                        
 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  อาคาร 100 ปี ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์   
โทร. 0-7445-1743  E-mail: IBME.PSUinfo@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 32,000 บาท/ ภาคการศึกษา 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  
หลักสูตรภาคปกต ิ             (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)            
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ              2 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ          แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1 และแบบ 2.2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   3.1.1 หลักสูตรแบบ  1.2 

            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์กายภาพ  
พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่เทียบเท่าปริญญาตรีทุก
สาขา  ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำวิจัยในสาขาที่เลือกทำวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   3.1.2 หลักสูตรแบบ  2.2 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีมาก หรือ เป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาลศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขาที่มีผลการ
เรียน               ดีมากหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     3.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
           3.2.1 หลักสูตรแบบ  1.1   
            1) นักวิจัยดุษฎีบัณฑิต   
                             เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตใน
สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์กายภาพ  วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีประสบการณ์วิจัย และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       2) นักศึกษาทั่วไป 
             เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ได้แก่  วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรืออื ่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำวิจัยในสาขาที่เลือกทำ
วิจัยโดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
                3.2.2 หลักสูตรแบบ  2.1 
                         เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาต่าง ๆ  ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรือ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.3  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) 
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      3.4 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1  หนังสือรับรองการศึกษา (Transcript) (ยื่นพร้อมใบสมัคร) 
       4.2  หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อของผู้บังคับบัญชา (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ)  จำนวน  1  ฉบับ  
 4.3  หนังสือรับรองคุณวุฒิประจำตัว (Letter of recommendation) จำนวน 3 ฉบับ 
 4.4  นักศึกษายื่นโครงร่างวิจัย (Proposal) เฉพาะนักศึกษาที่สมัครแบบ  By Thesis (แบบ 1) 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน          คณะทันตแพทยศาสตร์      

         ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง 
         คณะทันตแพทยศาสตร์      
         ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง สอบสัมภาษณ์ 

 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  เป็นหลักสูตรร่วมสหสาขาวิชาที่
มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัยให้มีความรู้  ความสามารถขั้นสูงในการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่แก้ปัญหาของ
ประเทศได้  โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยรู้จักคิดค้น  ติดตามวิทยาการในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค การรักษาและบูรณะให้กลับเข้าสู่สภาพปกติให้มากที่สุดภายหลังการเกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
คุณธรรมจริยธรรม 
 หลักสูตรแบ่งออกเป็น  2  แบบ  คือ 
  1) หลักสูตรปกติ 
               จะเน้นให้นักศึกษาทำวิจัยเป็นหลัก  โดยแผนการศึกษาจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้รายวิชาที่เป็น
พ้ืนฐานของการทำวิจัยเชิงลึกและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยตั้งแต่เริ่มจนจบหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบ   
  แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว  ซึ่งเป็น
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพแต่อาจเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
  แบบ 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย มีการศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์โดยมี
การทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2) หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก  (Combined  Research  and  Clinic) (ไม่เปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2564) 
          เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งมีความสนใจจะฝึกทักษะทางคลินิกร่วมกับการทำวิจัยเชิงลึก  
เพื่อให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ดังนั้น  หลักสูตรนี้จะเอื้อให้นักศึกษาบรรลุวัตถุป ระสงค์ดังกล่าว 
หลักสูตรนี้จะให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์และเรียนรู้หลักการทำวิจัยในเบื้องต้น  และฝึกทักษะทางคลินิกใน
สาขาต่าง ๆ  ที ่สนใจในช่วงสุดท้ายของหลักสูตร  ผู ้ที ่จะเรียนในหลักสูตรนี ้ต ้องสำเร็จการศึกษาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตและเรียน              แบบ  2  เท่านั้น   
 โดยหลักสูตรทั้ง  2   แบบ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและทำวิทยานิพนธ์ใน  3  สาขาย่อย  คือ 

1) สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก  (Oral  Sciences) 
2) สาขาวิจัยทางคลินิกและสาธารณสุขช่องปาก  (Clinical  and  Oral  Public  Health  Research)           

           3) สาขาทันตวัสดุ  (Dental  Materials) 
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 7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก  ลีธนะกุล  
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

 E-mail : nokleethanakul@yahoo.com 
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
โทร. 0-7428-7500  

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาไทย  จำนวน  47,000  บาท/ภาคการศึกษา   
นักศึกษาต่างชาติ  จำนวน  94,000  บาท/ภาคการศึกษา   
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2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1  
หลักสูตรปกต ิ            (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)              
1.จำนวนนักศึกษาที่รับ    20    คน  

1.1  วิชาเอกทันตสาธารณสุข      จำนวน   5   คน   
1.2  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ      จำนวน   2   คน    
1.3  วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์      จำนวน   2   คน    
1.4  วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก      จำนวน   4   คน    
1.5  วิชาเอกทันตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหน้า  จำนวน   1   คน    
1.6  วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ      จำนวน   5   คน   
1.7  วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์      จำนวน   1   คน   

2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ 
2.1  วิชาเอกทันตสาธารณสุข      เฉพาะ แผน ก แบบ ก2 
2.2  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ     แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
2.3  วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์             เฉพาะ แผน ก แบบ ก2 
2.4  วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก          เฉพาะ แผน ก แบบ ก2 
2.5  วิชาเอกทันตกรรมบดเคี้ยวและ 
     ความปวดช่องปากใบหน้า     แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
2.6  วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ     แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
2.7  วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์   เฉพาะแผน ก แบบ ก1   

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  คือ  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

 เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ 
  3.1.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  หรือ   
  3.1.2 เป็นผู้ผ่านประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เลือกทำวิจัย และมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขานั้น ๆ มาก่อน  หรือ 
  3.1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ  ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกนั้น ๆ  
3.2   หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  

 3.2.1 เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  หรือ 
  3.2.1 คุณสมบัติอ่ืน ๆ  ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกนั้น ๆ  
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 3.3   วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ 
  3.3.1 คุณสมบัติตามข้อ 3.1-3.2 และมีประสบการณ์วิชาชีพทันตแพทย์มาแล้วไม่ต่ำกว่า  1  ปี  และ 
  3.3.2 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้สิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
          3.3.3 ขึ้นทะเบียนและได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์จากทันตแพทยสภา 
 3.4   วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
  3.4.1 คุณสมบัติตามข้อ 3.2  และมีประสบการณ์วิชาชีพทันตแพทย์มาแล้วไม่ต่ำกว่า  1  ปี  และ 
  3.4.2 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรฯพิจารณาแล้วเห็นควรให้สิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
       3.4.3 ขึ้นทะเบียนและได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์จากทันตแพทยสภา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1  สำเนา Transcript   (ยื่นพร้อมใบสมัคร) 
     4.2  หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อของผู้บังคับบัญชา (เฉพาะข้าราชการ) จำนวน 1 ฉบับ 
     4.3  คุณสมบัติประจำตัว (Letter of recommendation) จำนวน 3 ฉบับ 
 4.4  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 4.5  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ 
 วิชาเอกทันตสาธารณสุข 
  หลักฐานข้อ  4.1 – 4.5 ยื่นที่สาขาวิชาก่อนวันสอบสัมภาษณ์  และ  Concept  paper  
(ตามเอกสารที่แนบ  1  แผ่น)      
5. กำหนดการสอบ 
      5.1  วิชาเอกทันตสาธารณสุข 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน  
 

วันที่  16  มีนาคม  2564  
เวลา  09.00 – 12.00  น. ห้องประชุมสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน 

ชั้น 3  อาคาร  3  คณะทันตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่  16  มีนาคม  2564  
เวลา  13.00 – 16.00  น. 

 
 5.2  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ   
   รอบท่ี 1 (ปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564)  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบข้อเขียน                      

1.1. วิชาครอบและสะพานฟัน                
1.2. วิชาทันตกรรมหัตถการ                  
1.3. วิชาวิทยาการโรคฟันผุ 
1.4. วิชาทันตวัสดุศาสตร์                            

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
 เวลา 09.00 – 12.00  น. 
 
 
 

 
ห้องประชุม The Tooth  
ชั้น 2 อาคาร 3   
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 2.   สอบสัมภาษณ์                    

 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 13.30 – 16.30  น. 
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   รอบท่ี 2 (ปิดรับสมัครวันที่ 2 เมษายน 2564)  
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

2. สอบข้อเขียน                      
1.5. วิชาครอบและสะพานฟัน                
1.6. วิชาทันตกรรมหัตถการ                  
1.7. วิชาวิทยาการโรคฟันผุ 
1.8. วิชาทันตวัสดุศาสตร์                            

วันที่ 9 เมษายน 2564 
 เวลา 09.00 – 12.00  น. 
 
 
 

 
ห้องประชุม The Tooth  
ชั้น 2 อาคาร 3   
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 2.   สอบสัมภาษณ์                    

 
วันที่ 9 เมษายน 2564 
เวลา 13.30 – 16.30  น. 

**หมายเหต ุ รอบที่ 1 รับเต็ม จะไม่เปิดรอบที่ 2 
 
 5.3  วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์    
   รอบท่ี 1 (ปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564)  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบข้อเขียน                        

- ความรู้พื้นฐานทางวิทยาเอ็นโดดอนต์                  
- วิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์                                

วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 
 เวลา 09.00 – 12.00  น. 
 
 

 
ห้องประชุม Premolar  
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ 
ชั้น 2 อาคาร 3   
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

2.   สอบสัมภาษณ์                    
(เข้าสอบทุกคน) 

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 13.30 – 16.30  น. 

 
   รอบท่ี 2 (ปิดรับสมัครวันที่ 2 เมษายน 2564)  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบข้อเขียน                        

- ความรู้พื้นฐานทางวิทยาเอ็นโดดอนต์                  
- วิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์                                

วันที่ 9 เมษายน 2564 
 เวลา 09.00 – 12.00  น. 
 
 

 
ห้องประชุม Premolar  
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ 
ชั้น 2 อาคาร 3   
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

2.   สอบสัมภาษณ์                    
(เข้าสอบทุกคน) 

 

วันที่ 9 เมษายน 2564 
เวลา 13.30 – 16.30  น. 
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 5.4  วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก และ  
รอบ วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

รอบท่ี 1 สอบข้อเขียน 
 

วันที่ 1 เมษายน  2564   
เวลา  09.00 – 12.00  น. 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคช่องปาก ชั้น 2 อาคาร  3   
คณะทันตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ วันที ่1 เมษายน  2564   

เวลา  13.00 – 16.00  น. 
รอบท่ี 2  สอบข้อเขียน 

 
วันที่ 22 เมษายน  2564   
เวลา  09.00 – 12.00  น. 

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เมษายน  2564   
เวลา  13.00 – 16.00  น. 

  
 5.5 วิชาเอกทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน 
 

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม  2564   
เวลา  09.00 – 12.00  น. 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคช่องปาก  
 ชัน  2อาคาร  3   
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม  2564   
เวลา  13.00 – 16.00  น. 

 5.5  วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ    
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบข้อเขียน          คณะทันตแพทยศาสตร์      
         ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง 

         คณะทันตแพทยศาสตร์      
         ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง สอบสัมภาษณ์ 

 
 5.6  วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์    

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน          คณะทันตแพทยศาสตร์      

         ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง 
         คณะทันตแพทยศาสตร์      
         ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง สอบสัมภาษณ์ 

 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
 6.1  วิชาเอกทันตสาธารณสุข 
     6.1.1 เป็นการเรียนแบบแยกส่วน ผู้เรียนไม่ต้องลาเรียน 

 6.1.2การเรียนจะเป็นการเรียนร่วมของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาทันตสาธารณสุข 
อย่างไรก็ตามกรณีที่นักศึกษาต้องการเลือกเรียนเพียงหลักสูตรเดียวก็สามารถทำได้ 

 6.1.3 ครอบคลุมเนื้อหาหลักที่ใช้สอบวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข 
 6.1.4 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้นานาชาติ โดยดูงานระบบสาธารณสุขที่

ต่างประเทศหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ  
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 6.1.5 สิ่งที่ได้รับคือ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจำบ้าน สาขาทันตสาธารณสุข และเม่ือนักศึกษาสอบผ่านวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข จะได้รับวุฒิบัตร 
สาขาทันตสาธารณสุข จากทันตแพทยสภา ด้วย 
 6.2  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ   

 รายละเอียดดูได้ใน URL ของสาขาวิชา : 
https://www.dent.psu.ac.th/unit/conser/index.php/about-s/007/restorative-dentistry.html 

6.3  วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์    
  รายละเอียดดูได้ใ URL ของสาขาวิชา   
 6.4  วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก   
       เพื่อนำเสนอหลักสูตรที่มุ่งเน้นการฝึกความรู้ และทักษะความเชี่ยวชาญในคลินิกเฉพาะทางใน
การดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ช่องปากซึ่งประกอบด้วยรอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก ใบหน้า ขากรรไกร 
และต่อมน้ำลาย การจัดการกับความปวดบริเวณใบหน้าช่องปาก การจัดการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคทางระบบที่มา
รับการรักษาทางทันตกรรม และผู้ป่วยที่มีอาการหรืออาการแสดงในช่องปากท่ีเป็นผลจากโรคหรือการจัดการ
โรคทางระบบมีการฝึกการทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นในการรักษาผู้ป่วย ศึกษาและค้นคว้าวิจัย
ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาการทางอายุรศาสตร์ช่องปากหรือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  ผู้เรียนอาจเป็นทันตแพทย์ทั่วไปหรือทันตแพทย์ที่มีความรู้ทางศัลยศาสตร์ช่องปาก
มาก่อน ที่สนใจเพิ่มเติมความรู้ในส่วนนี้ เพ่ือจะได้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น 

การเรียนการสอน 
       นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ  นักศึกษาที่สนใจ
เรียนแบบไม่เต็มเวลา สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       หนังสืออ่านประกอบการสอบข้อเขียน 
Greenberg MS, Glick M. Burket’s oral medicine diagnosis and treatment.  11sted. 

Hamilton Ontario: BC Decker Inc, 2008. 
Langlais RP, Miller CS , Gehrig JS. Color atlas of common oral diseases. 5th ed.  

Philadelphia: Lippincott  Williama & Wilkins, 2017. 
Little JW, Miller CS, Rhodus NL. Little and Falace's dental management of the 

medically 
compromised patient. St. Louis, Mo.; Elsevier, 2018. 

Odell EW, Cawson RA. Cawson’s essential of oral pathology and oral medicine. 9th 
ed. Edinburgh: Elsevier, 2017. 

Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK. Oral pathology: clinical pathologic correlations. St. 
Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, 2017. 
 6.5  วิชาเอกทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า 
 เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาหลักที่ใช้สอบอนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวด                
ช่องปากใบหน้า นอกจากนี้เนื้อหาการเรียนการสอนยังครอบคลุมเรื่องทันตเวชศาสตร์การนอนทั้งด้านทฤษฎี
และการปฏิบัติในผู้ป่วย มีเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาผู้ป่วยและการทำวิจัยที่จำเป็นเช่นเครื่องตรวจการนอน
หลับ การนอนกัดฟัน เครื่องตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อและการสบฟันแบบดิจิทอล   
 

https://www.dent.psu.ac.th/unit/conser/index.php/about-s/007/restorative-dentistry.html
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 7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1  วิชาเอกทันตสาธารณสุข 
  รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา  เธียรวิวัฒน์ 
  สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  โทรศัพท์  074-287600-1 E-mail: stianviwat@gmail.com   
 7.2  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ   

  ผศ.ดร.ทพญ.สุภาวดี   เนาว์รุง่โรจน์ 
        สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        โทรศัพท์  074 – 211048, 074 – 287571   โทรสาร  074 – 211048 
  E-mail:  supawadee.n@psu.ac.th 

 7.3  วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์  
          ผศ.ทพญ.บุญรัตน์    สัตพัน 
         ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน   ธรรมสทิธิ์บูรณ์ 
         สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
         โทรศัพท์  074 – 211048,  074 - 287571 โทรสาร  074 - 211048 
 7.4  วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก  
  รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร  เกิดผล   
  สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์  074-287587  E-mail: duangporn.ke@psu.ac.th    
 7.5  วิชาเอกทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า:  
  ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์   ชลิดาพงศ์    
  สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์  074-287581  E-mail: pt_chalidapongse@hotmail.com  

7.6  วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอาย ุ
  อ.ดร.ทพญ.สุพิชชา   ตลึงจิตร 
 สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   โทรศัพท์  074 – 211048,  074 - 287571, โทรสาร  074 - 211048 
   E-mail: supitcha.t@psu.ac.th 
 7.7 วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ 
  ผศ.ดร.ทพญ.สุพาณี  บูรณธรรม   
  สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  โทรศัพท์  074-287561, 074-429874  โทรสาร  074-429874 
  E-mail: bsupanee@hotmail.com   
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 จำนวน  37,000  บาท/ภาคการศึกษา  ทุกวิชาเอก  
 
 
 

mailto:pt_chalidapongse@hotmail.com
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3) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล  
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรภาคปกติ        (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ        5  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

3.1.1 เป็นผู ้ที ่ได้ร ับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ/หรือแพทยศาสตรบัณฑิต จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม และเวชกรรมจากทันตแพทยสภา และแพทยสภา และ 

3.1.2 เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากสถาบันหลักที่
ทันตแพทยสภารับรองแล้ว และ 

3.1.3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา
ศ ัลยศาสตร ์ช ่ องปากและแม ็ กซ ิล โล เฟ เช ี ยล  หร ือ เท ี ยบเท ่ าจากสถาบ ันอ ุ ดมศ ึกษาท ี ่ สภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรอง หรือ  

3.1.4 คุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  

3.2.1 เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรอง 
และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา และ 

3.2.2 เป็นผู ้ที ่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรอง หรือ 

3.2.3 คุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 3.3 หลักสูตรแผน ข 

3.3.1 เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรอง 
และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 

3.3.2 คุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หลักฐานที่ส่งผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 

4.1.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  
4.1.2 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น ผลงานวิจัย , การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

เป็นต้น  
4.2 หลักฐานที่ส่งให้สาขาวิชาโดยเฉพาะ 

4.2.1 หนังสือรับรองหรือแนะนำตัว ที่ออกให้โดยอาจารย์ที่อยู่ในสถาบันศึกษาในหลักสูตรทันต -
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือ ทันตแพทย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่สังกัดใน



89 
 

 

โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน  จำนวน 1 ฉบับ (ให้เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์โดยลงนามกำกับ) (*ไม่มี
แบบฟอร์ม) 

4.2.2 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา  
4.2.3 จดหมายแนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ติดภาพถ่ายที่ตรงกับตัวจริง 1 ภาพ (ไม่จำกัดว่าเป็นรูปถ่าย

ทางการ) ให้เขียนด้วยลายมือ โดยแนะนำตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หมายเหตุ  ท่านสามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ด้วยตนเอง , ทางไปรษณีย์ที่ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอ
หงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  (วงเล็บมุมซอง “สมัครศึกษาต่อ ป.โท ปี 64) หรือ ทาง E-Mail : 
surgery.dent@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน 
- วิชาความรู้พื้นฐานทางด้านการแพทย์ทั่วไป 
- วิชาเฉพาะทางด้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล 

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 
 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

สอบ Online 

ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันพฤหัสที่ 11 มีนาคม 2564 
สอบสัมภาษณ ์
(ผ่านการสอบข้อเขียน) 

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564   
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
หลักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ิชาศัลยศาสตร ์ช ่องปากและแม็กซ ิลโลเฟเช ียล  

ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และงานศัลยกรรมรากเทียม มีจริยธรรมอันดีงาม 
ภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพในสิทธิและคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีการ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนางานการดูแลรักษาผู้ป่วย
อย่างมีคุณภาพ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร. 0-7442-9876, 0-7428-7591 โทรสาร 0-7442-9876 E-mail : surgery.dent@gmail.com  
8. ค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 8.1 แผน ก แบบ ก 1  

 นักศึกษาไทย 37,000.- บาท/ภาคการศึกษา  
 นักศึกษาต่างชาติ 74,000.- บาท/ภาคการศึกษา 

8.2 แผน ก แบบ ก 2 
 8.2.1 วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
 นักศึกษาไทย 37,000.- บาท/ภาคการศึกษา  
 นักศึกษาต่างชาติ 74,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
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 8.2.2  วิชาเอกศัลยกรรมรากเทียม 
 นักศึกษาไทย 52,000.- บาท/ภาคการศึกษา  
 นักศึกษาต่างชาติ 104,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
8.3  แผน ข  
 นักศึกษาไทย 37,000.- บาท/ภาคการศึกษา         
 นักศึกษาต่างชาติ 74,000.- บาท/ภาคการศึกษา  
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4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล  
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรภาคปกติ           (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ           5  คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รับรอง และ 
 2.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
3. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

3.1 หลักฐานที่ส่งผา่นบัณฑติวทิยาลัย 
3.1.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษา และใบรบัรองผลการศึกษา (Transcript) 

 3.1.2 หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น ผลงานวิจัย, การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ เป็นต้น  
3.2 หลักฐานที่ส่งให้สาขาวิชาโดยเฉพาะ   

3.2.1 หนังสือรับรองหรือแนะนำตัว ที่ออกให้โดยอาจารย์ที่อยู่ในสถาบนัศึกษาในหลักสูตรทนัต
แพทยศาสตรบณัฑิต หรือ ทันตแพทย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่สังกัดในโรงพยาบาล
ของรัฐ และเอกชน  จำนวน 1 ฉบับ (ให้เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์โดยลงนามกำกับ) (*ไมม่ีแบบฟอร์ม)  

3.2.2 หนังสือรับรองจากผู้บงัคับบัญชา  
 3.2.3 จดหมายแนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ติดภาพถา่ยที่ตรงกบัตัวจริง 1 ภาพ (ไม่จำกัดวา่เปน็รูปถ่าย
ทางการ) ให้เขียนด้วยลายมือ โดยแนะนำตัวเองในแง่มุมตา่ง ๆ พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงฯ สาขาวชิาศัลยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หมายเหตุ  ท่านสามารถส่งเอกสารทั้งหมดไดด้้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ที่ สาขาวชิาศัลยศาสตรช์่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณชิย์ ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  (วงเล็บมุมซอง “สมัครศึกษาต่อ PG ศัลย์ ปี 64) หรือ E-Mail : 
surgery.dent@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2564 

4. กำหนดการสอบ  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน 
- วิชาความรู้พื้นฐานทางด้านการแพทย์ทั่วไป 
- วิชาเฉพาะทางด้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 
 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

สอบ Online 

ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันพฤหัสที่ 11 มีนาคม 2564 
สอบสัมภาษณ ์
(ผ่านการสอบข้อเขียน) 

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564   
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

mailto:surgery.dent@gmail.com
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5. คำแนะนำหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทันตแพทย์ทางศัลยศาสตร์ช่องปากที่มีความรู้ ความชำนาญในการให้การรักษา
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เป็นทันตแพทย์ที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถทำงานเป็นทีมใน
การรักษาพยาบาล  สามารถติดตามความรู้ ความก้าวหน้า และศึกษาเพิ่มเติมในงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลและศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมี
คุณภาพ 

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7442-9876, 0-7428-7591 โทรสาร 0-7442-9876  
E-mail : surgery.dent@gmail.com  
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

นักศึกษาไทย  30,000 บาท/ภาคการศึกษา นักศึกษาต่างชาต ิ 60,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
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5) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1      (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) 
หลักสูตรภาคปกต ิ                                                                       
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ          15 คน  

1.1  วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์     จำนวน 9 คน   
1.2  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ      จำนวน 3 คน    
1.3  วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก     จำนวน 3 คน    

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
     2.1.1เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมจากทันตแพทยสภา หรือสภาวิชาชีพจากประเทศต้นสังกัด 
    2.1.2 คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และ
มีคุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2563 
     2.2  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  
    2.2.1 วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ 
    เป็นผู้ศึกษาในหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
    2.2.2  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ 

         มีประสบการณ์วิชาชีพทันตแพทย์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันเปิดเรียน หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้สิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
3. หลักฐานประกอบการสมัคร 

3.1 หลักฐานที่ส่งผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 
3.1.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
3.1.2 หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อของผู้บังคับบัญชา  (เฉพาะข้าราชการ) 
3.1.3 คุณสมบัติประจำตัว (Letter  of  recommendation)  จำนวน 2  ฉบับ 

4. กำหนดการสอบ  
    4.1  วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน          คณะทันตแพทยศาสตร์      

         ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง 
         คณะทันตแพทยศาสตร์      
         ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง สอบสัมภาษณ์ 
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    4.2  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ 
รอบท่ี 1 (ปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564)  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน                      
1. วิชาครอบและสะพานฟัน                
2. วิชาทันตกรรมหัตถการ                

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
 เวลา 09.00 – 12.00  น. 
 

 
ห้องประชุม The Tooth ชั้น 2 

อาคาร 3  สาขาวชิาทนัตกรรมอนุรักษ์  
คณะทันตแพทยศาสตร ์

 
สอบสัมภาษณ ์
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 13.30 – 16.30  น. 

     
รอบท่ี 2 (ปิดรับสมัครวันที่ 2 เมษายน 2564) 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน                      
1. วิชาครอบและสะพานฟัน                
2. วิชาทันตกรรมหัตถการ                

วันที่ 9 เมษายน 2564 
 เวลา 09.00 – 12.00  น. 
 

 
ห้องประชุม The Tooth ชั้น 2 

อาคาร 3  สาขาวชิาทนัตกรรมอนุรักษ์  
คณะทันตแพทยศาสตร ์

 
สอบสัมภาษณ ์
 

วันที่ 9 เมษายน 2564 
เวลา 13.30 – 16.30  น. 

 
  4.3 วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก 

วิชาที่สอบ วัน เวลาและสอบสถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน คณะทันตแพทยศาสตร์ติดต่อผูส้มัครเองโดยตรง 

5. คำแนะนำหลักสูตร 
     5.1 วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ   
รายละเอียดดูได้ใน URL ของสาขาวิชา : https://www.dent.psu.ac.th/unit/conser/index.php/about-
s/007/restorative-dentistry.html 
     5.2  วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก  
       เป็นหลักสูตรที่สามารถต่อยอดไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาเพียง 
1 ปี ผู้เรียนอาจเป็นทันตแพทย์ทั่วไปหรือทันตแพทย์ที่มีความรู้ทางศัลยศาสตร์ช่องปากมาก่อน ที่สนใจ
เพ่ิมเติมความรู้ในส่วนนี้ เพ่ือจะได้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น 
    นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ 
   นักศึกษาที่สนใจเรียนแบบไม่เต็มเวลา สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายละเอียดเพ่ิมเติมดูได้ใน URL ของสาขาวิชา 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 6.1 วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์  
        รศ.ดร.ทพญ.จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี  สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

      คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  Email : juthatip.a@gmail.com โทรศัพท์  074-287561   
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 6.2  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ  
 ผศ.ดร.ทพญ.สุภาวดี  เนาว์รุ่งโรจน ์
        สาขาวชิาทนัตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        โทรศัพท์ 074 – 211048, 074 - 287571 โทรสาร  074 – 211048 
 E-mail:  supawadee.n@psu.ac.th 

 6.3  วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  เกิดผล  
  สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก   
 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

       E-mail: duangporn.ke@psu.ac.th โทรศัพท ์074-287587  
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

  38,000 บาท/ภาคการศึกษา  
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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 สาขาวิชาอื่นที่เ กี่ยวข้อง 

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 หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง 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 การนำเทคโนโลยีชีวภาพ มา
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 
 3) สาขาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมุนไพร / เทคโนโลยีชีวภาพ  

http://chem.pharmacy.psu.ac.th/
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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 (การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน 
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
เป็นในสภาวะทดลง การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) เพ่ือการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชสมุนไพร 
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นอกจากนี้ยังมีการนำเทคนิคอณูชีววิทยา (Molecular biology) มาศึกษาชีวสังเคราะห์ของสารออกฤทธิ์ใน
สมุนไพรอีกด้วย รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ดูได้ที่ 
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 (เกีย รติ
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) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 
หลักสูตรปกต ิ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      10 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ                 แบบ 1.1   แบบ 1.2   แบบ 2.1  แบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แบบ 1.1  
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในด้านพอลิเมอร์ แลเกรด

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ  
3.12  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

และมีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือ 

3.1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพดี อย่างน้อย 2 ผลงาน และ  
  3.1.4 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการรับนักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์   
3.2 แบบ 1.2 

  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 

       3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 

3.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์   

3.3 แบบ 2.1 
   3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในด้านพอลิเมอร์หรือ

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และ   
      3.3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนว

ปฏิบัติในการรับนักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์   
  3.4 แบบ 2.2 

  3.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในด้านพอลิเมอร์หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ  

   3.4.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
เกี ่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 

      3.4.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์   
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และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรณีที่ต้องมีการตีความคุณสมบัติ หรือการผ่อนผันคุณสมบัติข้อใด จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัตปิระจำตัว (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ผูส้อน หรือ
ผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ชุด 
 4.2  หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 1 ชุด 
 4.3  ผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของคณะวทิยาศาสตร์ 

4.4  สำเนาหน้าแรกผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ (กรณีสมัครแบบ 1.1) 
5. กำหนดการสอบ (ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564) 

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ ์

จะกำหนดอีกคร้ัง ห้อง วท.207 อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. 

 

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ โทรศัพท์ 074-

288374 หรือ 074-2888361 E-mail : ekwipoo@gmail.com หรือ ekwipoo.k@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ekwipoo.k@psu.ac.th
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3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     10 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แบบ 1.1  แบบ 2.1  และ แบบ2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แบบ 1.1 
3.1.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี หรือ

เทียบเท่า โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

3.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนด หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

3.1.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.2 แบบ 2.1 
3.2.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี หรือ

เทียบเท่า โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนด หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

3.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2556 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.3 แบบ 2.2 
3.3.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีหรือ

เทียบเท่าโดยมีผลการเรียนในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 10% แรกของชั้นเรียน) 
และมีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเคมีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3.3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนด หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

3.3.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 รายงานผลการเรียน ระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท จำนวน 1 ชุด 
 4.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (ภาคผนวก 1)  

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ : (สามารถยื่นหลักฐานได้อย่างช้าที่สุดคือตอนสอบสัมภาษณ์) 
- 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 
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- TOEFL (Internet Based)   ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ     
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ 
- PSU-TEP (คะแนนทักษะ reading & structure) ไม่ต่ำกว่า 55% (กรณีที่สมัครแบบ 1.1 และ 

2.1) หรือ  
- PSU-TEP (คะแนนทักษะ reading & structure) ไม่ต่ำกว่า 55% (กรณีท่ีสมัครแบบ 2.2) หรือ  
- CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน 

       4.3 กรณีที่ผู ้สมัครไม่มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรจะดำเนินการจัดให้ผู้สมัครเข้ารับการ
ทดสอบโปรแกรม Tell Me More โดยต้องได้ระดับผลการสอบ Placement Test ในระดับ Intermediate+ 
เกณฑ์ขั้นต่ำ 5.0 คะแนน (ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบสัมภาษณ์และยื่นหลักฐานได้อย่างช้าที่สุดคือ
ตอนสอบสัมภาษณ์) 
 
5. กำหนดการสอบ 
การรับสมัครเข้าศึกษาตลอดปี ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบสัมภาษณ์ 
 

ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564  
 
สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
เวลา 9.00 น เป็นต้นไป 
 
สาขาเคมีวัสดุและเคมีพลังงาน 
เวลา 10.00 น เป็นต้นไป 
 
สาขาเคมีวิเคราะห์ 
เวลา 9.00 น เป็นต้นไป 
 
สาขาเคมีอนินทรีย์ 
เวลา 9.00 น เป็นต้นไป 
 
สาขาเคมีอินทรีย์ 
เวลา 13.30 น เป็นต้นไป 

 
 
Ch. 210 สาขาวิชาเคมี 

 
 
Ch. 210 สาขาวิชาเคมี 
 
 
Ch. 212 สาขาวิชาเคมี 
 
 
ห้องสมุด สาขาวิชาเคมี 
 
 
Ch. 212 สาขาวิชาเคมี 
 

การรับสมัครเข้าศึกษาตลอดปี ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 – ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงเพื่อสอบสัมภาษณ์ 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นดุษฎีบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความรู้เชิงลึกในเรื่องปฏิกิริยาเคมีและอัตรกิริยาของสสาร 
ตลอดจนมีทักษะในการใช้เครื่องมือและแปลผลข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้อง สามารถออกแบบกระบวนการวิจัยและ
บูรณาการความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีความเป็นผู้ใฝ่รู้อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่
ยั่งยืนตลอดชีวิต 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑานัฎ แก้วบำรุง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (หลักสูตร ปร.ด. เคมี 
(นานาชาติ)  คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 074-288445; Email: juthanat.k@psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
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 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  3.1.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.0 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาให้รับเข้าศึกษาหรือรับ
โอนเข้าศึกษาได้ หรือ 
  3.1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้
พิจารณาให้รับเข้าศึกษาหรือรับโอนเข้าศึกษาได้ 
 3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.2  
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการ
เรียนไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีประสบการณ์ในโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ชีวเคมี หรือเป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้อง และมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาชีวเคมีหรือสาขาที่เกี ่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
 3.3 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.1  
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่  
ต่ำกว่า 3.0 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาให้รับเข้าศึกษาหรือรับโอนเข้าศึกษาได้ 
 3.4 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.2  
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการ
เรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 หรืออยู่ใน 10% แรกของชั้น และมีประสบการณ์ในโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ชีวเคม ี
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 Transcript ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับปริญญาโท และเอกสารการศึกษาอ่ืนๆ 
 4.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเอกสารหลักฐานรับรองผลงานวิจัย (ถ้ามี) 
 4.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ (ภาคผนวก) 
 กรณีที่ไม่มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย คณะฯ อนุโลมให้ใช้ผลการ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ 
  4.3.1 กรณีนักศึกษาสมัครเรียนแบบ 1.1 และ 2.1 (โท-เอก) 
   PSU-TEP คะแนนทักษะ reading & structure ไม่ต่ำกว่า 55% หรือ 
   CU-TEP คะแนนรวม 3 ทักษะ ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน 
  4.3.2 กรณีนักศึกษาสมัครเรียนแบบ 1.2 และ 2.2 (ตรี-เอก) 
   PSU-TEP คะแนนทักษะ reading & structure ไม่ต่ำกว่า 50% หรือ 
   CU-TEP คะแนนรวม 3 ทักษะ ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน 
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  4.3.3 กรณีผู ้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติผู้สมัครชาวต่างชาติ ดังนี้ 
   TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ 
   IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือเทียบเท่า ดังนี้ 
   PSU-TEP คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ (ฟัง อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 50% หรือ 
   CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ 
   TOEFL (revised Paper-delivered Test) ไม่ต่ำกว่า 34 คะแนน  
5. กำหนดการสอบ (ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564) 

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ ์

ไม่มี 
9-12 น. วันที่ 17 มีนาคม 2564, 
9-12 น. วันที่ 23 เมษายน 2564 

 
วท407 

 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
  ชีวเคมีเป็นศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่สำคัญเรื่อง BCG และงานด้าน Bioeconomy ของประเทศไทย
และเกี่ยวข้องกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ซึ่งต้องเรียนรู้ในระดับโมเลกุล ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา โครงสร้าง
และการทำหน้าที่ที่สัมพันธ์กัน และยังเป็นศาสตร์พื้นฐานของการศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกแขนง เช่น 
เภสัชวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ชีววิทยา เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้หลักการทางชีวเคมีสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่น การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ซึ่งการคิดค้นแนวทางการป้องกันหรือรักษาโรคนี้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางชีวเคมีเชิงลึก 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับการจับกันระหว่างไวรัสกับเซลล์เจ้าบ้าน การเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรมของไวรัส เป็น
ต้น รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นอกจากนี้การทำวิ จัยในสาขาชีวเคมียัง
สามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ จนนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศในปัจจุบัน รวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มีเป้าหมายเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการทําปฏิบัติการในศาสตร์ชีวเคมีที่ทันสมัย มีความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง 
ๆ บนพ้ืนฐานเหตุและผล สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเป็นผู้นําทาง วิชาการ 
มีสามารถทํางานและพัฒนางานวิจัยด้านชีวเคมีที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ 
ซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และประธาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี โทร 0-7428-8271 มือถือ 082-586-8247 
E-mail: decha.s@psu.ac.th และ dechas@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ)  
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      3 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แบบ 1.1  แบบ 1.2   แบบ 2.1  และ แบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือใกล้เคียง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือ
ใกล้เคียง  
 3.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยต้องมี
คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  - CU-TEP หรือ PSU-TEP ไม่ต่ำกว่า  50 คะแนน  
  - TOEFL paper-based ไม่ต่ำกว่า  450 คะแนน 
  - IELTS   ไม่ต่ำกว่า  4.5 คะแนน 
 สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ อาจสมัครเข้าเรียนได้แบบมีเงื่อนไข  
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หนังสือรับรองการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด 
 4.2 ใบแสดงผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
5. กำหนดการสอบ  

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ ์

จะประสานกับผู้สมัครโดยตรง 
จะประสานกับผู้สมัครโดยตรง 

BSC 203 คณะวิทยาศาสตร์ 
BSC 202 คณะวิทยาศาสตร์ 

 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มุ่งผลิตนักวิจัยที่
สามารถปฏิบัติงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ขณะเดียวกันก็เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ เน้นให้เป็นนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยในด้านชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ พร้อม
ที่จะติดตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและบูรณาการกับศาสตร์อื ่นๆ  โดยดุษฏีบัณทิตสามารถทำวิจัยเชิงลึกได้ 
สามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัยของตนเองได้ แก้ปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อน ตลอดจนเป็นนักวิจัยที่
มีคุณธรรมและจริยธรรมทิศทางงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 6 สาขาหลักดังนี้ 
 1)  Animal Genome  
 - Functional genomics and integrated approaches in animals 
 - Biotechnology for studying immune and reproductive systems in aquatic animals 
 - Production of recombinant protein for agriculture, medical field and biosensor 
 - Animal tissue culture and genetic engineering 
 - Aquatic animals transplantation 
 2) Plant Genome 
 - Plant tissue culture and genetic engineering 
 - Molecular marker development for high-yield agricultural crops such as palm oil 
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 3) Microbial Biotechnology  
 - Application of bacterial cellulose 
 - Bioethanol production with bacterial cellulose 
 4) Fermentation Biotechnology  
 -Use of fermentation by microorganisms such as bacteria and fungi to create useful 
 products for human 
 5) Medicinal Biotechnology  
 - Molecular biology for infectious diseases 
 - Genetic susceptibility of complex diseases 
 - Expression of genes and proteins in cancer cells 
 6) Bioinformatics  
 - Protein structure and variant analysis 
 - Genome and transcriptome data analysis 
 - Bioinformatics for biomedical science 
 ** มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ผศ.ดร.วราพร วรรณนา โทร. 0-7428-8789 E-mail: w.wanna@yahoo.com , 
w.warapond@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      จำนวน 5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แบบ 1.1  แบบ 1.2   แบบ 2.1  และ แบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 มีผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อย 3 ฉบับ 
 3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่เอื้อต่อการศึกษระดับสูง ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเกี่ยวข้อง มี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 มีผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างน้อย 5 ฉบับ 
 3.3 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่เอื้อต่อการศึกษระดับสูง ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเกี่ยวข้อง มี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
 3.5 ผู้สมัครทุกแผนต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 รายงานผลการเรียน ระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท หรือหนังสือรับรองที่คาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 (กรณีท่ียังไม่สำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ชุด 
 4.2  หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานและ/หรืออาจารย์ผู ้สอน 
จำนวน 2 ท่าน โดยนำส่งเป็นเอกสารปิดผนึก 
 4.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 50% 
(ถ้ามี) 
 4.4 รายงานผลการเรียน ระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท ฉบับจริงให้นำมายืนยันในวันสอบ
สัมภาษณ ์
 4.5 ส่งเอกสารตามข้อ 4.1-4.3 โดยระบุ ถึง  
              รศ.ดร.สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์    
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์  ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
คำนวณ ห้อง M.306  ตึกคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ โทร 074-28-8639    E-mail: supawadee.p@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 7.1 นักศึกษาไทย   28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 7.2 นักศึกษาต่างชาติ 56,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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7) 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 
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5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

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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8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     10 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1  

3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
3.00 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 

3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาตรีที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่น ที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียง และมีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิ
เมอร์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
2.50 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 

3.2.2 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที ่เรียกชื ่อเป็นอย่างอื ่น ที ่มีพื ้นฐานร่วมหรือใกล้เคียง และมี
ประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 3.3 คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 3.1 และ 3.2 อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรณีที่ต้องมีการตีความคุณสมบัติ หรือการผ่อนผันคุณสมบัติข้อใด 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 1 ชุด (หนงัสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ และ เอกสารรับรองผลการเรียน 1 
ฉบับ) 
 4.2 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัตปิระจำตัว (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ผูส้อนหรือ
ผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยจำนวน 2 คน (1 คนต่อ 1 ฉบับ)  
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียนและ 
สอบสัมภาษณ ์
  

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
    สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.sci.psu.ac.th  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ดร.ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์  
โทร. 0-7428-8396 หรือ 0-7428-8361  โทรสาร 0-7428-8395  E-mail: thorsak347@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 

http://www.sci.psu.ac.th/
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9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
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
นิติวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยกับ
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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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10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     6 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1   และ แผน ก แบบ ก2    
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    3.1 แผน ก แบบ ก1 

  3.1.1 เป ็นผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษาระดับปร ิญญาตร ี สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร ์ ว ิทยาศาสตร ์การแพทย์
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่<ต่ำกว่า 3.0 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมี โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสาร
หลักฐานรับรองหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.1.2 คุณสมบัติอื ่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่ าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 3.2 แผน ก แบบ ก2 
  3.2.1 เป ็นผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษาระดับปร ิญญาตร ี สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร ์ ว ิทยาศาสตร ์การแพทย์ 
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.2.2 คุณสมบัติอื ่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
4. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 Transcript ระดับปริญญาตรี และเอกสารการศึกษาอ่ืน ๆ 
 4.2 ผลงานวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่หรือเอกสารหลักฐานรับรองผลงานวิจัย (ถา้มี) 
5. กำหนดการสอบ  

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบสัมภาษณ ์ 9-12 น. วันที่ 23 เมษายน 2564 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
  ชีวเคมีเป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญเร่ือง Bio-economy/Circular economy/Green economy 
(BCG) ของประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ซึ่งต้องเรียนรู้ในระดับโมเลกุล ขั้นตอนการ
เกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและการทำหน้าที่ที่สัมพันธ์กัน และยังเป็นศาสตร์พื้นฐานของการศึกษาวิทยาศาสตร์ชวีภาพ
ทุกแขนง เช่น เภสัชวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ชีววิทยา เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้หลักการทางชีวเคมีสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่น การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ซึ่งการคิดค้นแนวทางการป้องกันหรือรักษาโรคนี้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางชีวเคมีเชิงลึก เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับการจับกันระหว่างไวรัสกับเซลล์เจ้าบ้าน การเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรมของไวรัส เป็นต้น รวมถึง
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ซึ่ง
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นอกจากนี้การทำวิจัยในสาขาชีวเคมียังสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ จน
นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในปัจจุบัน รวมถึงทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจ 
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 หลักสูตรมหาบัณฑิตชีวเคมีมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการทํา
ปฏิบัติการในศาสตร์ชีวเคมีที ่ทันสมัย มีความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานเหตุและผล 
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทํางานและงานวิจัยด้านชีวเคมี 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และประธานหลักสูตร
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาชวีเคมี  โทร 0-7428-8271 มือถือ 082-586-8247 
E-mail: decha.s@psu.ac.th และ dechas@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
  



123 
 

 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ)  
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     7 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือใกล้เคียง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 3.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยต้องมี
คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  - CU-TEP หรือ PSU-TEP ไม่ต่ำกว่า  50 คะแนน  
  - TOEFL paper-based ไม่ต่ำกว่า  450 คะแนน 
  - IELTS   ไม่ต่ำกว่า  4.5 คะแนน 
 สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ อาจสมัครเข้าเรียนได้แบบมีเงื่อนไข   
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หนังสือรับรองการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด 
 4.2 ใบแสดงผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ ์

จะประสานกับผู้สมัครโดยตรง 
จะประสานกับผู้สมัครโดยตรง 

BSC 203 คณะวิทยาศาสตร์ 
BSC 202 คณะวิทยาศาสตร์ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันก็เป็นงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ เน้นให้เป็นนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยในด้านชีววิทยาโมเลกุลและ
ชีวสารสนเทศ พร้อมที่จะติดตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ตลอดจนเป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ทิศทางงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 6 สาขาหลักดังนี้ 
 1)  Animal Genome  
 - Functional genomics and integrated approaches in animals 
 - Biotechnology for studying immune and reproductive systems in aquatic animals 
 - Production of recombinant protein for agriculture, medical field and biosensor 
 - Animal tissue culture and genetic engineering 
 - Aquatic animals transplantation 
 2) Plant Genome 
 - Plant tissue culture and genetic engineering 
 - Molecular marker development for high-yield agricultural crops such as palm oil 
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 3) Microbial Biotechnology  
 - Application of bacterial cellulose 
 - Bioethanol production with bacterial cellulose 
 4) Fermentation Biotechnology  
 - Use of fermentation by microorganisms such as bacteria and fungi to create  
 useful products for human 
 5) Medicinal Biotechnology  
 - Molecular biology for infectious diseases 
 - Genetic susceptibility of complex diseases 
 - Expression of genes and proteins in cancer cells 
 6) Bioinformatics  
 - Protein structure and variant analysis 
 - Genome and transcriptome data analysis 
 - Bioinformatics for biomedical science 
 ** มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ผศ.ดร.วราพร วรรณนา โทร. 0-7428-8789 E-mail: w.wanna@yahoo.com , 
w.warapond@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
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 
2. สอบสัมภาษณ ์ เมษายน 2564 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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13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แผน ก แบบ ก2                
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 แผน ก แบบ ก 2 
   3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 
  3.1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุไว้ในข้อ 1) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว แต่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 1 ปี และ/หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.1.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 ใบแสดงผลการเรียน (Academic record) หรือ 
 4.2 ทรานสคริปท์ (Official Transcript of Record) 
5. กำหนดการสอบ  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ ์ 7 พฤษภาคม 2564  

เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ทางออนไลน ์

 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มีการดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชวาท
ของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้น
การผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาเภสัชวิทยา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และ
นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพและประเทศชาติ 
 6.1 แนวคิดของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สนใจการศึกษา
เกี่ยวกับการกระทำของร่างกายต่อยา และผลของยาต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เมื่อจบ
การศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร ดังนี้ 
  1) ประพฤติตนหรือปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) บูรณาการความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยและถูกต้อง 
  3) บูรณาการองค์ความรู้พื้นฐาน และขั้นสูงด้านเภสัชวิทยาเพื่อการจัดการประเด็นปัญหาทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
  4) สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
  5) สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร
มี 1 แบบ คือ แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกไม่ต่ำกว่า  
4 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 
 6.2 ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 
  6.2.1 งานด้านเภสัชวิทยา 
   1) การศึกษาเภสัชพลศาสตร์ของยาหรือสารต่าง ๆ 
   2) การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาหรือสารต่าง ๆ 
   3) การศึกษาผลของยาหรือสารชนิดหนึ่งกระทำต่อยาหรือสารอีกชนิดหนึ่งเมื่ออยู ่ใน
ร่างกาย 
   4) การศึกษาความถี่ของความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมโปรตีนที่เกี่ยวข้อง
กับการตอบสนองต่อยาในคนไทยและผลของความผันแปรทางพันธุกรรมต่อการทำงานของโปรตีน 
   5) การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือกลไกออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลของสมุนไพร ยา สาร
เสพติด สารต่าง ๆ ทั้งในสัตว์ทดลอง ในหลอดทดลอง และในเซลล์ต่าง ๆ เช่น ฤทธิ์ต้านแผลในกระเพาะ
อาหาร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ลดไข้บรรเทาปวด ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ฤทธิ์รักษาแผล ฤทธิ์ลดการ
อักเสบ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง เป็นต้น 
   6) การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา หรือพิษวิทยาของยาสมุนไพรหรือสารต่าง ๆ ต่อการ
ทำงานหรือระดับของสารชีวโมเลกุลในเซลล์ 
   7) การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ของยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือด 
  6.2.2 งานด้านพิษวิทยา 
   1) การศึกษาพิษเฉียบพลัน กึ่งเรื่อรัง เรื้อรังของสมุนไพรหรือสารที่สนใจ 
   2) การศึกษาผลของยาฆ่าแมลงหรือสารต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนในอาหาร หรือสิ่งแวดล้อมต่อ
ระบบต่าง ๆ ในหรือนอกร่างกาย รวมทั้งผลของสารต้านพิษต่อความเป็นพิษของสารต่าง ๆ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 7.1 ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
โทร 0-7428-8180  E-mail: somchai.sr@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 
 

 

14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
หลักสูตรภาคปกติ     (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ    4 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1   และแผน ก แบบ ก2      
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 แผน ก แบบ ก1 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 
  3.1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่มีพ้ืนฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับ
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยใน
สาขาที่เก่ียวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
  3.1.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 3.2 แผน ก แบบ ก2 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวขัองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ 
  3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี ในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ำกว่า 2.5 และมีประสบการณ์ในการทางานในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  3.2.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
  ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคดัเลือกให้
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  กรณีที่ต้องมีการตีความคุณสมบัติ หรือการผ่อนผันคุณสมบัติข้อใดจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 ใบรับรองผลการศึกษาหรือเทียบเท่า 
 4.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 4.3 ประวัติการทำงาน (ถ้ามี) 
5. กำหนดการสอบ (ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564) 

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ ์

จะประสานกบัผู้สมัครโดยตรง 
จะประสานกบัผู้สมัครโดยตรง 

ML 101 
ML 101 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนโดยคณาจารย์ ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับมหกายวิภาค 
จุลกายวิภาค และชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจนถึงมนุษย์ และมุ่งเน้นการใช้วิชากายวิภาคศาสตร์ 
เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในการวิจัยอื่น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมถึง
สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดารงอยู่อย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติของภาคใต้ 
 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ สามารถร่วมงานได้หลากหลายหน่วยงาน เช่น วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัย
สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย รวมไปถึงกายภาพบำบัด 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 7.1 ผศ.ดร.พันโทหญิงว ิภาพรรณ  ขิมมากทอง ประธานหลักส ูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ โทร 0-7428-8142 E-mail: wipapan.k@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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15) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ       10 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แผน ก แบบ ก2                
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 
 3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 3.1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 มีประสบการณ์ในการ
ทำงานที่เก่ียวข้องกับเคมี ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 
 3.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด และให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     3.4 คุณสมบัติอื ่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 รายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
 4.2 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 
(TOFEL (PBT, ITP, CB, IBT) IELTS CU-TEP และ PSU-TEP เท่านั้น) (สามารถยื่นหลักฐานได้อย่างช้าที่สุด
คือตอนสอบสัมภาษณ์) 
     4.3 กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรจะดำเนินการจัดให้ผู้สมัครเข้ารับการ
ทดสอบโปรแกรม Tell Me More โดยต้องได้ระดับผลการสอบ Placement Test ในระดับ Intermediate+ 
เกณฑ์ข้ันต่ำ 5.0 คะแนน (ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบสัมภาษณ์และยื่นหลักฐานได้อย่างช้าที่สุดคือ
ตอนสอบสัมภาษณ์) 
5. กำหนดการสอบ  

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบสัมภาษณ์ 
 

ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564  
สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
เวลา 9.00 น เป็นต้นไป 
 
สาขาเคมีวัสดุและเคมีพลังงาน 
เวลา 10.00 น เป็นต้นไป 
 
สาขาเคมีวิเคราะห์ 
เวลา 9.00 น เป็นต้นไป 
 
สาขาเคมีอนินทรีย์ 
เวลา 9.00 น เป็นต้นไป 
 
สาขาเคมีอินทรีย์ 
เวลา 13.30 น เป็นต้นไป 

 
Ch. 210 สาขาวิชาเคมี 

 
 
Ch. 210 สาขาวิชาเคมี 
 
 
Ch. 212 สาขาวิชาเคมี 
 
 
ห้องสมุด สาขาวิชาเคมี 
 
 
Ch. 212 สาขาวิชาเคมี 
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การรับสมัครเข้าศึกษาตลอดปี ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 – ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมคัร
โดยตรงเพื่อสอบสัมภาษณ์ 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สาขา
เคมี ที่มีความรู้ภาคทฤษฎีที่ลึกซึ้ง เข้าใจกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์อันดีต่อเพ่ือนร่วมงานทุกชาติทุกภาษา 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (หลักสูตร วท.ม. เคมี (นานาชาติ))  
คณะวิทยาศาสตร์ โทร 074-288438 Email: ampongsa@yahoo.com  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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16) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรภาคปกต ิ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ       จำนวน 10 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ        เฉพาะ แผน ก แบบ ก2              
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องมีพื ้นฐานความรู ้วิชา
คณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 3.2 ผู้ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 3.1 อาจให้สมัครเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
 3.3 เกณฑ์ภาษาอังกฤษเป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย ฯ 
4. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 Transcript ฉบับสมบูรณ์ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2563 ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา 
 4.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ทีป่รึกษาวิชาโครงงานและ/หรืออาจารย์ผูส้อนอย่างน้อยจำนวน 
2 ท่าน ให้นำส่งเปน็เอกสารปิดผนึก 
 4.3 Transcript ฉบับจริงให้นำมายืนยนัในวนัสอบสัมภาษณ์ 
 4.4 ให้ส่งเอกสาร ทั้ง 4.1 – 4.2 ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง จ่าหนา้ซองถึง ผศ.ดร.บญุรอด ยุทธานันท์ 
สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
5. กำหนดการสอบ  

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ ์

จะประสานกบัผู้สมัครโดยตรง 
จะประสานกบัผู้สมัครโดยตรง 

ห้อง M307 ตึกคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร ์

 

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
6.1 ผศ.ดร.บุญรอด ยุทธานันท์ ประธานหลักสูตรฯ ห้อง M317 ตึกคณิตศาสตร์และสถิติ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร 0-7428-8698 E-mail: 
boonrod.y@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

7.1 นักศึกษาไทย 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
7.2 นักศึกษาต่างชาติ 56,000 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 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 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 
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4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
4.1 ผลการเรียน (Transcript) 
4.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) 
4.3 เอกสารทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สมัคร (ถ้ามี) 

5. กำหนดการสอบ 
- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
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 
- 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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2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปกต ิ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)             
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ       5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ        แบบ 1.1 , แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1 หลักสูตรแบบ 1.1   
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ

สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการเน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว โดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.2 หลักสูตรแบบ 2.1   
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา โดยอยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.3 หลักสูตรแบบ 2.2 
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรืออยู่ในร้อยละ 10 แรกของชั้น
เรียน   โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 นักศึกษายื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP (หรือเทียบเท่า) ที่สอบมาไม่เกิน 2 
ปี  โดยต้องมีคะแนนมากกว่า 50 จึงจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียน   

4.2 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) หรือหนังสือรับรองจาก
อาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาจำนวน 3 ท่าน 

4.3 ผลงาน/วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท 
4.4 ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

     4.5 เขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเองพร้อมอธืบายหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ 
(Statement of purpose) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ 

4.6 Transcript ระดับปริญญาตรี และ โท 1 ชุด 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
การสอบข้อเขียน 
• ผู้สมัครสอบติดต่ออาจารย์ในหลักสูตรก่อนสอบ (ติดต่อด้วยตนเอง

หรือทาง e-mail) เพื่อคุยหัวข้อวิทยานิพนธ์ และตกลงวิชาที่จะสอบ 
โดยต้องได้คะแนนผลสอบมากกว่า 50% จึงจะสอบผ่าน (สามารถดู 
e-mail ได้ทีเ่ว็บภาควิชาฯ www.ee.psu.ac.th ) 

• ผู้สอบข้อเขียนผ่านจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

สอบข้อเขียน  
วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 
ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. 
 
 
 
 

ณ ห้องประชุม 
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 

http://www.ee.psu.ac.th/
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สอบสัมภาษณ์และสอบโดยการนำเสนอบทความ  
• ให้ผู้สมัครเลือกบทความ 1 บทความ จากบทความที่เก่ียวข้องกับ

งานวิจัยที่สนใจทำ 
• ให้ผู้สมัครสรุปสาระสำคัญของบทความที่เลือก จัดทำ Power Point 

นำเสนอให้กรรมการสอบตัดสิน  
• ผู้สมัครแต่ละคนมีเวลา 10 นาที ในการนำเสนอและซักถาม 

 
สอบสัมภาษณ์ 
วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. 

 
 
ณ ห้องประชุม 
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
   หลักสูตรเน้นการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและ

ผลิตภัณฑ์  โดยการจัดหลักสูตรตามความเหมาะสมของผู้เข้าศึกษา 3 แบบ ดังนี้  
   แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่เน้นการทำวิจัยโดยมี
การทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

   แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่เน้นการทำวิจัยโดยมี
การทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2   เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เน้นการทำวิจัยโดย
มีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรฯ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
โทร: 0-7428-7257 , 0-7428-7045  
อีเมล์: nattha.s@psu.ac.th,  jintana.sh@psu.ac.th   

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปกติ                      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ     5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แบบ 1.1 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แบบ 1.1 
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที ่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
3.50 หรือ 

3.1.2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
3.2 แบบ 2.1 

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีผล
การสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หรือ 

3.2.2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
 3.3 แบบ 2.2 

3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือผลการเรียนดีมาก และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หรือ 

3.3.2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 อาทิตย์) 

ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ของงานวิจัยที่สนใจเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (ไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ A4) ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (หากเคยผ่านการทำงาน หรือ กำลังทำงานอยู่) 
5. กำหนดการสอบ   

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
การสอบข้อเขียน  
และสอบสัมภาษณ ์

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 
13:00-16:00 น. 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร   
6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ (ประธานหลักสูตร) 
โทรศัพท์ 074-287112  อีเมล์ mcharongpun@eng.psu.ac.th 
6.2 นางสาวจิราพร ยวงใย (นักวิชาการอุดมศึกษา)  
โทรศัพท์ 074-287015  อีเมล์ jiraporn.yu@psu.ac.th 

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท  
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4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     4 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแบบ  1.1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง  

3.1.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 (สำหรับการให้
คะแนนที่กำหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

3.1.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
3.1.4 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

 3.2 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแบบ  2.1 
  3.2.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

   3.2.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.00 (สำหรับการให้
คะแนนที่กำหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำวิจัย (วิทยานิพนธ์) ที่
เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานอื่นประกอบ เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการ ที่
เกี ่ยวข้องและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลงาน
ดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ 

3.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
3.2.4 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

 3.3 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 2.2 
3.3.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 
  3.3.2 มีระดับคะแนนเฉลี ่ยในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.50 (สำหรับการให้คะแนนที่

กำหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ 

3.3.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
3.3.4 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 อาทิตย์) 
4.1 ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ของงานวิจัยที่สนใจเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (ไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ A4) 
4.2 ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (หากเคยผ่านการทำงาน หรือ กำลังทำงานอยู่) 
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5. กำหนดการสอบ    
5.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
การสอบข้อเขียน 
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงาน
วิศวกรรม 
- พฤติกรรมโครงสร้างและวัสดุ 
- การวิเคราะห์โครงสร้าง 

วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 
10:00-11:00 น. 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

การสอบสัมภาษณ ์ 11:00-12:00 น. 
5.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
การสอบข้อเขียน 
- กลศาสตร์ของดินขั้นสูง 
- วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง 

วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 
10:00-11:00 น. 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ ์ 11:00-12:00 น. 
5.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
การสอบข้อเขียน 
- วิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร 
- กลศาสตร์คลื่นน้ำเชิงเส้น 
- กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 

วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 
10:00-11:00 น. 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ ์ 11:00-12:00 น. 
5.4 กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
การสอบข้อเขียน 
- วิศวกรรมขนส่ง 
- วิศวกรรมการทาง 
- วิศวกรรมจราจร 

วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 
10:00-11:00 น. 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ ์ 11:00-12:00 น. 
 
6. ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร   

6.1 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิน ศรีสุวรรณ (ประธานหลักสูตร) โทรศัพท์ 074-287135   
อีเมล์ chatchawin.s@psu.ac.th 

6.2 นางสาวจิราพร ยวงใย (นักวิชาการอุดมศึกษา) โทรศัพท์ 074-287015   
อีเมล์ jiraporn.yu@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
  ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท  
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5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ            20 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แบบ 1.1 (5 คน) แบบ 2.1 (10 คน) 

และ แบบ 2.2 (5 คน) 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     3.1 หลักสูตรแบบ 1.1  (หลักสูตร 3 ปี) 
  3.1.1 เป ็นผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษาระดับปร ิญญาโท หล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า 
            3.1.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     3.2 หลักสูตรแบบ 2.1  (หลักสูตร 3 ปี) 
  3.2.1 เป ็นผู ้สำเร ็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า   
  3.2.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
     3.3 หลักสูตรแบบ 2.2  (หลักสูตร 4 ปี) 
  3.3.1 เป ็นผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี หล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชา
วิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 แต่ถ้าหากผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 และไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลงานอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน 
ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ 
  3.3.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 อาทิตย)์ 
     4.1  ผลการเรียน  (Transcript) 
     4.2  หนังสือรับรองจากหน่วยงาน   1   ชุด  (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) 
     4.3  เอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สมัคร   (ถ้ามี)   
     4.4  ข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจจะทำ  
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1.สอบข้อเขียน 
ข้อสอบ ประกอบไปด้วยรายวิชา 
ดังนี้ 
     1.1  วิชา Mathematics  
     1.2  วิชา Thermodynamics 
     1.3  วิชา Dynamics 
     1.4  วิชา Mechanics of  Materials 

1.5 วิชา Mechanics of Fluids 
 
2. สอบสัมภาษณ์ 
 

28 เมษายน 2564 
เวลา 09.00-12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
28 เมษายน 2564 
เวลา 13.30-16.30 น. 

ห้องประชุมภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องประชุมภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรปี 2564 เป็นหลักสูตรที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย
เน้นการวิจัยขั้นสูงด้านวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิคส์และการเรียนการสอน 7 ด้านหลักท่ีสำคัญได้แก่   
   1) คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล  
   2) กลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ  
   3) อุณหพลศาสตร์และของไหล  
   4) พลังงาน  
   5) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
   6) ปัญญาประดิษฐ์ 
   7) ยานยนต์สมัยใหม่ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  มี  3  หลักสูตร  คือ  
1. แบบ 1  (1.1)  ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  48  หน่วยกิต  
 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1.1 เน้นทำการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวเป็นหลักสูตรที่ 

เปิดโอกาสให้บุคลากรจากสถานประกอบการให้สามารถเรียนในหลักสูตรพร้อมกับการทำงานในสถานประกอบการ
 ไปด้วย โดยเน้นหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในสถานประกอบการเป็นหลัก หรือผู้สนใจทั่วไป 

2. แบบ 2  (2.1)  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท  มีวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต  และรายวิชา  18  หน่วยกิต 
3. แบบ 2 (2.2)   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี  มีวิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต  และรายวิชา  30  หน่วยกิต 

 หัวข้องานวิจัยท่ีทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ดำเนินอยู่ ได้แก่  
1) Biofuel and Biodiesel 
2) Natural rubber products 
3) Energy Management 
4) Biomass / Renewable Energy 
5) Solar Drying 
6) Aerosol Mechanics 
7) Biomechanics 
8) CAD/CAE 
9) Mechanical Design and Machinery 
10) Computational Fluid Dynamics 
11) Metal Matrix Materials (MMCs) and Ceramic Matrix Materials (CMCs) 
12) Shape Memory Alloys 
13) Polymer Composites 
14) Powder atomization  
15) Wind Energy / Wind Resources Map 
16) Electric Vehicles  
17) Mechatronics System 
18) Robotics Control and System 
19) AI  
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สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  Area of research interest  ของอาจารย์แต่ละท่าน สามารถเข้าไป
ชมได้ที่ www.me.psu.ac.th 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 รศ. ดร. เจริญยุตร เดชวายุกุล 
 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิคส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 โทรศัพท์  0-7428-7036, 0-7428-7201 และ 0-7428-7232    
 e-mail : charoenyut.d@psu.ac.th 
 7.2 ผศ. ดร. ปรมินทร์ เณรานนท์ 
 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิคส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 โทรศัพท์   0-7428-7036, 0-7428-7201 และ 0-7428-7225  
  e-mail :  paramin.n@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน  30,000 บาท/ภาคการศึกษา   (นักศึกษาไทย) 
     จำนวน  60,000 บาท/ภาคการศึกษา  (นักศึกษาต่างชาติ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.me.psu.ac.th/
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6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
หลักสูตรปกต ิ                        (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ        3 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แบบ1.1  แบบ2.1  และ  แบบ2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 หลักสูตรแบบ 1.1 
  3.1.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือเทียบเท่า ที่มีการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต  
  3.1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 
  3.1.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  3.1.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 หลักสูตรแบบ 2.1 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ (เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ) ที่ทางคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอ 
และเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
  3.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  3.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.3 หลักสูตรแบบ 2.2 
  3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก จากหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือเทียบเท่า 
  3.3.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
  3.3.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  3.3.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 ใบประมวลผลการศึกษา  
 4.2 ผลงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5. กำหนดการสอบ 
 - สอบสัมภาษณ์ ซึ่งวันที่จะกำหนดหลังจากได้รับใบสมัคร 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มีเป้าหมายเพื่อผลิต
วิศวกรและนักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง 
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล และนำความรู้
ใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ทั้งที่เป็นความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และด้านการ
บริหารจัดการที่ใช้โดยตรงในอุตสาหกรรม และนอกวงการอุตสาหกรรม  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไลE-mail : thanate.r@psu.ac.th โทรศัพท์ : 074-287151 
 7.2 นางสาวอรวรรณศิริ หนูอุไร E-mail : norawansiri@eng.psu.ac.th โทรศัพท์ 074-287025 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     30,000  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thanate.r@psu.ac.th
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7) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปกต ิ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ      5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ         แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    3.1 แบบ 1.1 
        3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า และ 
      3.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
          3.1.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50หรือ 

           3.1.4 คุณสมบัติอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่
กำหนดข้างต้นให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563  
    3.2 แบบ 2.1 
        3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า หรือ 
           3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่อยใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี ฟิสิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร์ ฯลฯ) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

         3.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 

     3.2.4 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.0  หรือ 
    3.2.5 คุณสมบัติอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่
กำหนดข้างต้นให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563  
    3.3 แบบ 2.2 
     3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการ
เรียนดีมาก และ 
    3.3.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ 
    3.3.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่อยู่ใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี  ฟิสิกส์  อุตสาหกรรมการเกษตร  เภสัชศาสตร์ เป็นต้น) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรม
เคมีได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพ้ืนฐานทางเคมี  ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์เพียงพอ โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี
มากหรือมคีะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 และ 
    3.3.4 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ 
    3.3.5 คุณสมบัติอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่
กำหนดข้างต้นให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563  
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4. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 

             เวลา 13..00 -15.00 น. 
  (วันที่แน่นอนจะแจ้งผู้สมัครโดยตรงอีกรอบ) 

ห้องประชุมสาขาวิชา 
วิศวกรรมเคมี 

5. คำแนะนำหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

“มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใน
ศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคมและประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล  มีความสามารถใน
การเรียนรู้ วิเคราะห์ วางแผนและบริหารงานได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย มี
ความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ และความเป็นผู้นำ พร้อมทั้งเป็นผู้ที ่มีคุณธรรม จริยธรรม และถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับศตวรรษ
ที่ 21 อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ” 

วัตถุประสงค์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่มีความรู้ความสามารถดังนี้  
1) เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมในงานด้านวิศวกรรมเคมี

เพ่ือตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นภาคใต้และระดับสากลได ้
 2) สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องโดยใช้วิธีการที่เป็นระบบได้ 
 3) สามารถออกแบบและวางแผนการทดลอง รวมถึงวิเคราะห์ผลเชิงวิชาการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นเครื่องมือได ้
 4) สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยจากโจทย์ปัญหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมหรือความต้องการ
ของสังคมได้ 
 5) สามารถสื่อสารและนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ 
 6) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่าง
มืออาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ 

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร    
        ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        โทรศัพท์ 074-287307  E-mail : chayanoot.s@psu.ac.th 
    2. ชื่อ นางสาวกีรัตยา เจริญมาก 
        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หลักสูตร 
        โทรศัพท์ 074-287055  E-mail : crattaya@eng.psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    30,000 บาทต่อปีการศึกษา  
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8) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
หลักสูตรภาคปกต ิ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ      5 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ           แบบ 1.1 แบบ 1.2  แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    3.1 แบบ 1.1 
 3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และ 
 3.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
 3.1.3 มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ 
 3.1.4 มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
ระดบั TCI (Q1) หรือดีกว่า หรือได้รับการรับรอง หรือ  
 3.1.5 มีประสบการณ์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 3.1.6 และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแผน ข (non thesis)  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ระดับ TCI (Q1) หรือ Scopus หรือ ISI  หรือผลงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง  
 3.1.7 คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    3.2 แบบ 1.2 
 3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และ 
 3.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
 3.1.3 มีคะแนนระดับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป หรือคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ 
 3.1.4 มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ระดับ TCI (Q1) หรือดีกว่า หรือได้รับการรับรอง หรือ 
 3.1.5 มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมและการทำ
วิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ TCI 
(Q1)/Scopus จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หรือระดับ ISI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  
 3.1.6 คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
    3.3 แบบ 2.1 
 3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และ 
 3.3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 3.3.3 และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแผน ข (non thesis)  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.25 มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ระดับ TCI (Q1) หรือ Scopus หรือ ISI  หรือผลงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง 
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 3.3.4 คุณสมบัติอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
     3.4 แบบ 2.2 
 3.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และ 
 3.4.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
 3.4.3 มีคะแนนระดับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป หรือคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ 
 3.4.4 มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ TCI (Q1) หรือ Scopus หรือ ISI  หรือผลงานอื่นที่ได้รับ
การรับรอง หรือ 
 3.4.5 มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมและการทำ
วิจัยในสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับ TCI 
(Q1)/Scopus จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หรือระดับ ISI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  
 3.4.6 คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีคุณสมบัติอื่น  ๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
    4.1 Transcript ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 
    4.2 Transcript ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
    4.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด  (ถ้ามี) 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 30 เมษายน 2564 ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้ได้ผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวิศวกรรมวัสดุเข้าด้วยกัน เข้าใจ
ภาพรวมในด้านการสำรวจและการทำเหมืองแร่ (ต้นน้ำ) และการนำมาผลิตเป็นวัสดุ (กลางน้ำและปลายน้ำ) 
รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม ช่วยให้คิดเชิงพลวัตระบบในงานวิศวกรรมได้แบบครบวงจร และสามารถ
ประยุกต์ใช้และบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และ
วัสดุ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้านการขนส่งระบบราง การแพทย์ และการสำรวจทรัพยากร เพื่อเป็นฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพร้อมรับรองการเรียนการสอนเพ่ืออุตสาหกรรม    
 มุ่งผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญขั้นสูง โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 
(Progressivism) เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
เรียนรู ้ (Problem-based Learning) และการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซึ่งมีความรู้
พื้นฐานทั้งทางด้านเทคโนโลยีเหมืองแร่และเทคโนโลยีวัสดุ และมีความรู้เชิงลึกในแต่ละด้านของงานวิจัยที่
สนใจและศึกษา สามารถเรียนรู้ รู้จักวิเคราะห์และการประยุกต์ด้วยตนเอง รวมถึงความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านเหมืองแร่และวัสดุ สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล มีความพร้อมสำหรับเป็นนักวิจัยที่เชี่ยวชาญหรือเป็นอาจารย์ที่พ่ึงทาง
วิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานได้ สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนเข้าใจได้เป็นอย่างดี 



149 
 

 

ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และ Area of Research Interest ของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
 1) เทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การสำรวจโดยอากาศยานต์ไร้คนขับ , LiDAR 
technology, Resource management 
 2) เทคโนโลยีในการทำเหมืองแร่ เช่น lasting technology, Mineral processing, Geotechnical 
 3) เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมแร่และวัสดุ เช่น เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสะอาด 
การลดของเสียสำหรับการกำจัดของเสีย 
 4) การพัฒนาและการผลิตชิ้นส่วนในระบบราง เช่น เทคโนโลยีการหล่อโลหะ  การเชื่อมต่อโลหะ 
Thermite welding 
 5) การพ ัฒนาว ัสด ุท ี ่ ใช ้ ในทางการแพทย ์  เช ่น  Bio-polymer, Rubber foam, Composite, 
biomedical materials 
 6) การสังเคราะห์วัสดุใหม่ เช่น Nano Materials, advanced ceramics  
 7) วิศวกรรมผิว เช่น Anodizing, PVD, Nano-Coating 
 8) Material properties and characterization 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผศ.ดร.สมใจ  จันทร์อุดม  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 โทร. (074) 287327,  (074) 287065-6 โทรสาร (074) 287066 
 E-mail : somjai.ja@psu.ac.th หรือเข้าเยี่ยม Website ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้ที่ 
 http://www.mne.eng.psu.ac.th/ 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   จำนวน 30,000.-บาท/ภาคการศึกษา  
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9) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรภาคปกต ิ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      5  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน  1.1 แผน 2.1  และแผน 2.2   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 หลักสูตรแบบ  1.1   
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและมี
ผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการท่ีแสดงความสามารถในการทำวิจัย และ 
  3.1.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 
  3.1.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
  3.1.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับชั้นบัณฑิตศึกษา  
 3.2 หลักสูตรแบบ  2.1   
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ 
  3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและมีบทความงานวิจัย หรือ 
  3.2.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 
  3.2.4 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
  3.2.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่ าด้วยการศึกษา
ระดับชั้นบัณฑิตศึกษา  
 3.3 หลักสูตรแบบ  2.2 
  3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดี
มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรือ 
  3.3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.25 หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 
  3.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 
  3.2.4 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
  3.2.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับชั้นบัณฑิตศึกษา  
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4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 
 4.1 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Letter of Recommendation) หรือหนังสือ
รับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชาจำนวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกแนบท้ายคู่มือ 
การรับสมัครสอบคัดเลือกฯนี้) 
 4.2 ผลงาน/วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาตรี   
 4.3 ผลงานทางวิชาการอื่นๆ (ถ้ามี) เขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเองพร้อมระบุ
หัวข้อและรายละเอียดวิทยานิพนธ์ที่สนใจความยาว 1 หน้ากระดาษ  และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
   สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 

09.00-12.00 น. 
ห้อง R 101 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 6.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และมีโอกาสมีเป้าหมายเพ่ือ
ผลิตนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที ่มีความรู ้ความสามารถและความเชี ่ยวชาญขั ้นสูง มี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาห กรรม
และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ และสาธารณสุข การอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะด้านยางพาราและ
ปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
การเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐาน
ในการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  
พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเอ้ืออาทรต่อสังคม  
 6.2 วัตถุประสงค์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
  6.2.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข การอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะด้าน
ยางพารา และปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมการท่องเทียว ในพื้นที่ภาคใต้ ของ
ประเทศไทย  
  6.2.2 เพื ่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื ่อประยุกต์ร่วมกับ
สาขาวิชาการด้านอ่ืน ๆ  อันจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
  6.2.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการประยุกต์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 
ทั้งนี้ สำหรับงานวิจัยในแต่ละสาขาให้ดูรายละเอียดที่ http://www.coe.psu.ac.th 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบัน 
Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น   ดังนั้นในกรณีท่ีนักศึกษาเลือกเรียนในระบบ Dual Program ภายใต้
ความร่วมมือดังกล่าว  ผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผศ.ดร.ธเนศ  เคารพาพงศ์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 โทรศัพท์สำนักงาน 0-7428-7358  โทรสาร 0-74287076  E-mail: kthanate@coe.psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา30,000 บาท / ภาคการศึกษา  
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10) 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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เก่ียวข้อง 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 
- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 

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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11) 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 
- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานสห

วิทยาการต่างๆ เพ่ือสร้างบัณทิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงาน รวมถึงการวางแผนและการ
บริหารจัดการด้านพลังงาน สามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยที่มี
คุณภาพสูง สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยเทคโนโลยีพลังงานจากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้
ประโยชน์  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง  
สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลของการงานวิจัยและพัฒนาการใหม่ ๆ รวมทั้งมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร การค้นคว้าและการวิจัย 

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 
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หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องและท่ีสนใจของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
- การอนุรักษพ์ลังงานในอาคารและในอุตสาหกรรม 
- 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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12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
**รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรปกติ         (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)            
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ     15 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก 1 แผน ก 2 และแผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร   

3.1 แผน ก 1 
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่ามี

ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 สำหรับการให้คะแนนที่กำหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00 หรือ 
3.1.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

3.2 แผน ก 2 และหลักสูตรแบบ ข 
3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา หรือ

วิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี ่ยวข้องในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่น เคมีจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหาร หลักสูตรฯ หรือ 

3.2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา  หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต เช่น เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 
ที่มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในด้านที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือใกล้เคียง หรือ 

3.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนด และกรณีที่นักศึกษาไม่ได้สำเร็จการศึกษาสายตรง
ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต้องให้มีการเรียนปรับพื้นฐานโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 อาทิตย์) 

4.1 ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ของงานวิจัยที ่สนใจเพื ่อทำวิทยานิพนธ์ (ไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ A4) 
4.2 ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (หากเคยผ่านการทำงาน หรือ กำลังทำงานอยู่) 

5. กำหนดการสอบ    
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

1. สอบข้อเขียน 
  - การจัดการกากของเสียอันตราย 
  - วิศวกรรมการประปาและวิศวกรรม สุขาภิบาล 
  - เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  - การจัดการมูลฝอย 
  - มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 
9:00-12:00 น. 

ห้องประชุมสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. สอบสัมภาษณ์ 
     (เข้าสอบทุกคน) 

13:00-16:00 น. 
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6. ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร   
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิยา  เกาศล (ประธานหลักสูตร) 

โทรศัพท์ 074-287136  อีเมล์ thaniya.k@psu.ac.th 
นางสาวจิราพร ยวงใย (นักวิชาการอุดมศึกษา)  

โทรศัพท์ 074-287015  อีเมล์ jiraporn.yu@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท  
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13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
**รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ  30 คน   
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1  

3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3.1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 (สำหรับการให้คะแนนที่กำหนด

ระดับขั ้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า หรือมีผลงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องและได้รับการตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ 

3.1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.2 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2   

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3.2.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 (สำหรับการให้คะแนนที่กำหนดระดับ

ขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ 

3.2.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 อาทิตย์) 

4.1 ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ของงานวิจัยที่สนใจเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (ไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ A4) 

4.2 ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (หากเคยผ่านการทำงาน หรือ กำลังทำงานอยู่) 
5. กำหนดการสอบ    
5.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
การสอบข้อเขียน 
- คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม 
- พฤติกรรมโครงสร้าง 
- การวิเคราะห์โครงสร้าง 

วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 
10:00-11:00 น. 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

การสอบสัมภาษณ ์ 11:00-12:00 น. 
5.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
การสอบข้อเขียน 
- กลศาสตร์ของดิน 
- วิศวกรรมฐานราก 
- การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณี 

วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 
10:00-11:00 น. 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ ์ 11:00-12:00 น. 
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5.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

การสอบข้อเขียน 
- อุทกพลศาสตร์ใกล้ฝั่ง 
- กลศาสตร์คลื่นน้ำเชิงเส้น 
- กลศาสตร์ของไหล 

วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 
10:00-11:00 น. 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ ์ 11:00-12:00 น. 
5.4 กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
การสอบข้อเขียน 
- ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมขนส่ง 
- วิศวกรรมการทาง 
- ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมจราจร 

วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 
10:00-11:00 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ ์ 11:00-12:00 น. 
6. ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร   

6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ (ประธานหลักสูตร) 
     โทรศัพท์ 074-287125  อีเมล์ paramet.l@psu.ac.th 
6.2 นางสาวจิราพร ยวงใย (นักวิชาการอุดมศึกษา)  

        โทรศัพท์ 074-287015  อีเมล์ jiraporn.yu@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท  
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14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปกต ิ                      (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ      30 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  แผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

3.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาชั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ 
ในข้อ 3.1  

3.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 นักศึกษายื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP (หรือเทียบเท่า) ที่สอบมาไม่เกิน 
2 ปี โดยต้องมีคะแนนมากกว่า 40 จึงจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียน   
       4.2 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) จากอาจารย์ผู ้สอน 
จำนวน 3 ชุด 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
การสอบข้อเขียน 
• ผู้สมัครสอบติดต่ออาจารย์ในหลักสูตรก่อนสอบ (ติดต่อด้วย

ตนเองหรือทาง e-mail) เพื่อคุยหัวข้อวิทยานิพนธ์ และตกลง
วิชาที่จะสอบ โดยต้องได้คะแนนผลสอบมากกว่า 50% จึงจะ
สอบผ ่ า น  ( ส า ม า รถด ู  e-mail ไ ด ้ ที่ เ ว ็ บ ภ าคว ิ ช าฯ 
www.ee.psu.ac.th) 

• ผู้สอบข้อเขียนผ่านจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 

สอบสัมภาษณ์และสอบโดยการนำเสนอบทความ  
• ให้ผู้สมัครเลือกบทความ 1 บทความ จากบทความที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจทำ 
• ให้ผู้สมัครสรุปสาระสำคัญของบทความที่เลือก จัดทำ Power 

Point นำเสนอให้กรรมการสอบตัดสนิ  
• ผู้สมัครแต่ละคนมีเวลา 10 นาที ในการนำเสนอและซักถาม 

สอบข้อเขียน  
วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 
2564 
ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. 
 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 
2564 
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 
น. 

ณ ห้องประชุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

 
ณ ห้องประชุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ee.psu.ac.th/
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งแผน ก และ แผน ข  
แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก1 มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
แผน ข มีจำนวนหน่วยกิตสารนิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีก

ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประธานหลักสูตรฯ  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
โทร: 0-7428-7257 , 0-7428-7045  
อีเมล์: nattha.s@psu.ac.th,  jintana.sh@psu.ac.th   

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา  
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15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
หลักสูตรปกติ    (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)      
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ   20 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ   แผน ก แบบ ก1 (รับ 5 คน)  และ แผน ก แบบ ก2 (รับ 15 คน) 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     3.1  ผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน  ก  แบบ  ก (1) / แบบ 1 
  3.1.1 เป ็นผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี  หล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรบ ัณฑิต  สาขาว ิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกลหรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์อ่ืน ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ 
  3.1.2 เป ็นผู ้กำล ังศึกษาอยู ่ในภาคการศึกษาส ุดท ้ายของการศึกษาขั ้นปริญญาตรี หลักส ูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลหรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์อ่ืน ๆ และคาดว่าจะได้รับคะแนนเฉลี่ย
สะสมเมื่อจบการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.75 
    3.2  ผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน  ก  แบบ  ก (2) / แบบ 2 

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า (กรณีต่ำกว่า 2.5 ต้องมีประสบการณ์การทำงานดา้นวิศวกรรมไมน่อ้ยกว่า 1 ปี) หรือ 

3.2.2 เป็นผู้กำลงัศึกษอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยของการศึกษาาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต และคาดวา่จะได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ 

3.2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่มีพื ้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เช่น ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ฯลฯ) โดยที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์เพียงพอ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ 

 3.2.4 เป็นผู้กำลังศึกษอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยของการศึกษาาระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่มีพืน้ฐานร่วม
หรือใกล้เคียงกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เชน่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาศาสตรบณัฑิต ฯลฯ) โดยที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์เพียงพอและคาดว่าจะได้รับคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต่ำกวา่ 2.75 
หรือเทียบเท่า 

 3.2.5 กรณีมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร  
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 อาทิตย์) 
      4.1   ผลการเรียน   (Transcript) 
     4.2   หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  1   ชุด   (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) 
      4.3   เอกสารทางวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพร่ของผู้สมัคร  (ถ้ามี) 
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5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

1.สอบข้อเขียน 
ข้อสอบ ประกอบไปด้วยรายวิชา 
ดังนี้.- 
1.1  วิชา Mathematics  
1.2  วิชา Thermodynamics 
1.3  วิชา Dynamics 
1.4  วิชา Mechanics of Materials 
1.5วิชา Mechanics of Fluids 
 
2. สอบสัมภาษณ์ 
 

28 เมษายน 2564 
เวลา 09.00-12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

28 เมษายน 2564 
เวลา 13.30-16.30 น. 

 

ห้องประชุมภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องประชุมภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรปี 2564เป็นหลักสูตรที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยเน้น
การวิจัยพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิคส์และการเรียนการสอน 7 ด้านหลักที่สำคัญได้แก่   
   1 ) คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล  
   2)  กลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ  
   3) อุณหพลศาสตร์และของไหล  
   4) พลังงาน  
   5)  หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
   6) ปัญญาประดิษฐ์ 
   7) ยานยนต์สมัยใหม่ 
 มีแผนการเรียน 2 แผน คือ 
  1. แผน ก แบบ ก (1) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
   หลักสูตรปริญญาโทแผน ก1 เน้นทำการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวเป็นหลักสูตรที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรจากสถานประกอบการให้สามารถเรียนในหลักสูตรพร้อมกับการทำงานในสถาน
ประกอบการไปด้วย โดยเน้นหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในสถานประกอบการเป็นหลัก 
  2. แผน ก แบบ ก (2) วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และรายวิชา 18 หน่วยกิต 
  หลักสูตรปริญญาโทแผน ก 2เน้นทำการเรียนและการวิจัย เรียนวิชาวิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต 
และเรียนวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่มีชุดวิชา (Module) ให้เลือกเรียน 3 ชุดวิชาดังนี้ Module: Electric Vehicles, 
Module: Robot and Control Systems และ Module: CAE for Mechanical Engineering ซ่ึงแต่ละชดุ
วิชามี 9 หน่วยกิต 
 
 



163 
 

 

 หัวข้องานวิจัยที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ดำเนินอยู่ ได้แก่  
1) Biofuel and Biodiesel 
2) Natural rubber products 
3) Energy Management 
4) Biomass / Renewable Energy 
5) Solar Drying 
6) Aerosol Mechanics 
7) Biomechanics 
8) CAD/CAE 
9) Mechanical Design and Machinery 
10) Computational Fluid Dynamics 
11) Metal Matrix Materials (MMCs) and Ceramic Matrix Materials (CMCs) 
12) Shape Memory Alloys 
13) Polymer Composites 
14) Powder atomization  
15) Wind Energy / Wind Resources Map 
16) Electric Vehicles  
17) Mechatronics System 
18) Robotics Control and System 
19) AI  
 

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ  Area of research interest  ของอาจารย์แต่ละท่าน สามารถ
เข้าไปชมได้ที่ www.me.psu.ac.th 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ผศ. ดร. ปรมินทร์ เณรานนท์ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิคส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 โทรศัพท์   0-7428-7036, 0-74287-7201และ 0-7428-7225   
 e-mail :  paramin.n@psu.ac.th 
 7.2 รศ. ดร. เจริญยุตร เดชวายุกุล 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิคส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 โทรศัพท์  0-7428-7036, 0-74287-7201และ 0-7428-7232  
 e-mail : charoenyut.d@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน  30,000 บาท/ภาคการศึกษา   (นักศึกษาไทย) 
    จำนวน  60,000 บาท/ภาคการศึกษา   (นักศึกษาต่างชาติ) 
 
 
 

http://www.me.psu.ac.th/
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16) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปกต ิ        (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ       10 คน   
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แผน ก แบบ ก1 และ  แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    3.1 แผน ก แบบ ก1  

      3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีประสบการณ์ทำงานในสาขาวิศวกรรมเคมีอย่างน้อย 1 ปี หรือ 

      3 . 1 . 2  ค ุณสมบ ั ต ิ อ ื ่ น ๆ  นอก เหน ื อ จ ากท ี ่ ก ำหนดข ้ า ง ต ้ น ให ้ เ ป ็ น ไป ข ้ อบ ั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 (ภาคผนวก ง-1) และ 

      3.1.3 หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

               3.2 แผน ก แบบ ก2    
   3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่

น้อยกว่า 2.50 หรือ    
      3.2.2มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ    
      3.2.3 คุณสมบัติอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่

กำหนดข้างต้นให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563   
  หมายเหตุ : แผน ก แบบ ก2 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Research Track และ Industrial Track  

4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
    ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรมเคม ี  หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง 
 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 “มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกจาก
งานวิจัยที่ศึกษาในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีเพ่ือพัฒนางานและสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ วางแผนและบริหารงานได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย มี
ความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอและทำงานร่วมกับผู้อื ่นอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่
สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ” 
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 วัตถุประสงค์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 เพ่ือผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่มีความรู้ความสามารถดังนี้  
 1. เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมในงานด้านวิศวกรรมเคมี
เพ่ือตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นภาคใต้และระดับสากลได ้
 2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องโดยใช้วิธีการที่เป็นระบบได้ 
 3. สามารถออกแบบและวางแผนการทดลอง รวมถึงวิเคราะห์ผลเชิงวิชาการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็น
เครื่องมือได ้
 4. สามารถสื่อสารและนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ 
 5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมือ
อาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร    
        ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        โทรศัพท์ 074-287307  E-mail : chayanoot.s@psu.ac.th 
    2. ชื่อ นางสาวกีรัตยา เจริญมาก 
        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หลักสูตร 
        โทรศัพท์ 074-287055  E-mail : crattaya@eng.psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    30,000 บาทต่อปีการศึกษา  
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17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
หลักสูตรปกติ        (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ        10  คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 และ แผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าโดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 
  3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง หรือ 
  3.1.3 คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตใน
สาขาที่เก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 
  3.2.2 คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 3.3 หลักสูตรแผน ข 
  3.3.1เป ็นผู ้สำเร ็จการศึกษาปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า เช ่น ว ิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
วิทยาศาสตร บัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที ่เรียกชื ่อเป็นอย่างอ่ืน  
แต่มีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติวิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ
กว่า 2.50 หรือ 
  3.3.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ 
  3.3.3 คุณสมบัติอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 ใบประมวลผลการศึกษา  
 4.2 ผลงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5. กำหนดการสอบ 
 - สอบสัมภาษณ์ ซึ่งวันที่จะกำหนดหลังจากได้รับใบสมัคร 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มีเป้าหมายเพ่ือ
ผลิตวิศวกรและนักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง 
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และ
ด้านการบริหารจัดการที่ใช้โดยตรงในอุตสาหกรรมและนอกวงการอุตสาหกรรม  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล E-mail : thanate.r@psu.ac.th โทรศัพท์ : 074-287151 
 7.2 นางสาวอรวรรณศิริ หนูอุไร E-mail : norawansiri@eng.psu.ac.th โทรศัพท์ : 074-287025 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  30,000 บาท 
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18) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
หลักสูตรภาคปกต ิ      (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ      15  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร     
      3.1 แผน ก1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 
  3.1.2 มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ 
  3.1.3 มีประสบการณ์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  3.1.4 คุณสมบัติอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 แผน ก2  
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  3.2.2 คุณสมบัติอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.3 แผน ข 
  3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 
  3.3.2 มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  3.3.3 คุณสมบัติอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 Transcript ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 
 4.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด  (ถ้ามี) 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 30 เมษายน 2564 ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้ได้ผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวิศวกรรมวัสดุเข้าด้วยกัน เข้าใจ
ภาพรวมในด้านการสำรวจและการทำเหมืองแร่ (ต้นน้ำ) และการนำมาผลิตเป็นวัสดุ (กลางน้ำและปลายน้ำ) 
รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม ช่วยให้คิดเชิงพลวัตระบบในงานวิศวกรรมได้แบบครบวงจร และสามารถ
ประยุกต์ใช้และบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และ
วัสดุ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้านการขนส่งระบบราง การแพทย์ และการสำรวจทรัพยากร เพื่อเป็นฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพร้อมรับรองการเรียนการสอนเพ่ืออุตสาหกรรม                                 
 โดยด้านเทคโนโลยีเหมืองแร่ เน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเหมืองและการลดมลพิษ เช่น 
ความรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีวิทยาเหมืองแร่ เทคโนโลยีการสำรวจและรังวัด การวางแผนและออกแบบการ
ทำเหมือง เทคโนโลยีการขุดเจาะ เทคโนโลยีการระเบิด และเทคโนโลยีการแต่งและสกัดแร่ ส่วนด้าน
เทคโนโลยีวัสดุ เน้นเรื่องกระบวนการผลิต การสังเคราะห์ การข้ึนรูป การปรับปรุงสมบัติ การเพ่ิมมูลค่า และ
การยืดอายุการใช้งานของวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และยาง วัสดุผสม วัสดุนาโน วัสดุทาง
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การแพทย์ และวัสดุพลังงาน โดยใช้ทักษะการออกแบบ การทดลอง วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อเป็นความรู้
พ้ืนฐานในการพัฒนาและวิจัย และมีความรู้เชิงลึกในด้านเหมืองแร่และวัสดุ สามารถเรียนรู้ รู้จักวิเคราะห์และ
ประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมสำหรับเป็ นนักวิจัยหรือ
ทำงานภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และวัสดุ รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและเอ้ืออาทรต่อสังคม 
 ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และ Area of Research Interest ของอาจารย์
ประจำหลักสูตร 
 1) เทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การสำรวจโดยอากาศยานต์ไร้คนขับ , LiDAR 
technology, Resource management 
 2) เทคโนโลยีในการทำเหมืองแร่ เช่น lasting technology, Mineral processing, Geotechnical 
 3) เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมแร่และวัสดุ เช่น เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสะอาด 
การลดของเสียสำหรับการกำจัดของเสีย 
 4) การพัฒนาและการผลิตชิ้นส่วนในระบบราง เช่น เทคโนโลยีการหล่อโลหะ , การเชื่อมต่อโลหะ, 
Thermite welding 
 5) การพ ัฒนาว ัสด ุท ี ่ ใช ้ ในทางการแพทย ์  เช ่น  Bio-polymer, Rubber foam, Composite, 
biomedical materials 
 6) การสังเคราะห์วัสดุใหม่ เช่น Nano Materials, advanced ceramics  
 7) วิศวกรรมผิว เช่น Anodizing, PVD, Nano-Coating 
 8) Material properties and characterization 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผศ.ดร.สมใจ  จันทร์อุดม  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร. (074) 287327,  (074) 287065-6 โทรสาร (074) 287066 E-mail : somjai.ja@psu.ac.th หรือเข้า
เยี่ยม Website ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้ที่ http://www.mne.eng.psu.ac.th/ 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   จำนวน 30,000.-บาท/ภาคการศึกษา  
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19) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจทิัล  
หลักสูตรสมทบ                 (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ             35 คน  (ประเภททั่วไป 30 คน ,ประเภทผู้บริหาร/ ครู 5 คน) 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก2  แผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

      3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  
   3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหรือสาขาทางด้านการจัดการ 
และจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 
         3.1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ 
             3.1.3 มีผลงานตีพิมพ์ที่เผยแพร่ที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ 
         3.1.4 มีประสบการณ์การวิจัยสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ปี   
             3.1.5 คุณสมบัติอื ่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว ่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
         3.1.6 คณุสมบัติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

    3.2  หลักสูตรแผน ข  
             3.2.1ประเภททั่วไป 
           1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้านที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหรือสาขาทางด้านการ
จัดการ  หรือ 

   2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้าน
คอมพิวเตอร์หรือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี  
             3) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

            3.2.2 ประเภทผู้บริหาร  
    1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และหรือสาขาทางด้านการจัดการ  หรือ 
  2) เป็นข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป หรือ เป็นพนักงานระดับบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การธุรกิจเอกชน  
  3) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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              3.2.3 ประเภทครู 
    1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ หรือสาขาทางด้านการจัดการ  หรือ 
    2) เป็นข้าราชการครู หรือครูเอกชน หรือครูผู้สอน และต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี  
  3) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
    4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ผู้สมัครนำมายื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 

    4.1 แผน ก แบบ ก 2  และ แผน ข 
4.1.1 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู ้บังคับบัญชา หรือหนังสือรับรองการดำรง

ตำแหน่ง จำนวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกแนบท้ายคู่มือการสมัครคัดเลือกนี้) 
4.1.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และผลงาน/โครงการในระดับปริญญาตรี (ถ้ามี) 

 4.1.3 ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
5. กำหนดการสอบ 
 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบสัมภาษณ์เชิงบูรณาการ  3 เมษายน 2564 

09.00-16.00 น. 
*ห้องประชุม S307 ชั้น 3 

อาคารวิจัยฯ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เชิงบูรณาการ วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ เพจ facebook 
หลักสูตร MIT มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (https://www.facebook.com/MITPSU) 
6. คำแนะนำหลักสูตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการเรียนการ
สอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในภูมิภาค
ทางใต้ของประเทศ ซึ่งต้องการจะเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปกับ
การประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

   โดยจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning) ทุกรายวิชาบรรยายเรียน
แบบ Active Online Learning สลับกับการเรียนปฏิบัติการในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นการเรียน
การสอนและงานวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการ
จัดการ ซึ่งได้จัดเป็นกลุ่มวิชา จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1 กลุ่มวิชาการประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing) 
   2 กลุ่มวิชาสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Information and Computer Networks) 

  3 กลุ่มวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Administration) 
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์                    
โทรศัพท ์ 074-28-7430 และ 074-28-7101    
เว็บไซต์ www.mit.psu.ac.th 
Facebook https://www.facebook.com/MITPSU 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา   
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20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
หลักสูตภาคสมทบ       (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)        
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ       30 คน                       
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และ 

 3.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้  
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกวา่ 3.00 หรือ  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกวา่ 2.50 หรือ 
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือได้รับ
การรับรอง อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ 

เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์การทำงานในด้านการ
จัดการอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เป็นผู ้ท ี ่ม ีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม/เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 

4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นในวันที่มาสอบ)  
4.1 หนังสือรับรองประสบการณ์การ การทำงานจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด  
4.2 หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อในวันเสาร์-วันอาทิตย์ (กรณีที่กำลังทำงาน) 
4.3 เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบเตรียมความพร้อม 
 
 
สอบสัมภาษณ ์

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564  
เวลา 09.00-10.00 น.  
 
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564  
เวลา 10.30-16.00 น.  

ณ ห้องประชุมIE2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ณ ห้องประชุมIE1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
      การแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงมากขึ ้นตามกาลเวลา ซึ่งศาสตร์ทางด้าน
เทคโนโลยี เพียงด้านเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการบริหารจัดการธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงได้ 
หลักสูตรนี้มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ซึ่งผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
จะได้รับการพัฒนาทั้งทักษะด้านการวิเคราะห์ การคำนวณ การเข้าใจแนวความคิดและการใช้ตรรกะ รวมถึงทักษะ
ทางด้านการบริหารองค์กร ด้านการตลาด การบัญชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่งแวดล้อมและภาวะความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม 
  นอกจากนี ้ หลักสูตรยังมุ ่งหมายที่จะสร้างศักยภาพของผู ้เข้าศึกษาในการพัฒนางานวิจัย เพื่อ
ประโยชน์ต่อวงการวิชาการและอุตสาหกรรม โดยมหาบัณฑิตของหลักสูตรฯ สามารถผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีคุณค่าต่อองค์กรและหน่วยงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7.1 รศ.สมชาย ชูโฉม ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม             

โทร. 0-7428-7163 E-mail : somchai.s@psu.ac.th 
7.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-7428-7428-9 , E-mail : mim@eng.psu.ac.th ,  
website : www.mim.psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
     32,000 บาท/ภาคการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  (ปรับพืน้ฐาน) จำนวน 12,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mim@eng.psu.ac.th
http://www.mim.psu.ac.th/
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21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรภาคปกติ        (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ           15  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ         แผน  ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ , วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมสื่อสาร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์, วิศวกรรมสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00   หรือ 
                  3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ  1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
2. 75 และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือมี
ผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ 
                  3.1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาใกล้เคียงที่กำหนดในข้อ  1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า  3 . 00 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี หรือ 
  3.1.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับช้ันบัณฑิตศึกษา  

 3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ว ิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมสื ่อสาร วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์วิศวกรรมสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 2.75 หรือ 
  3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ  
  3.2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาใกล้เคียงที่กำหนดในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หรือ 
  3.2.4 คุณสมบัติอื ่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา 
 3.3 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา ข  
  3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อื่นๆ, วิทยาการคอมพิวเตอร์,  
สาขาวิทยการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ  
  3.3.2 คุณสมบัติอื ่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา  
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 
 4.1 หนังสือร ับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว  (Letter of Recommendation) หรือหนังสือร ับรอง
ประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกแนบท้ายคู่มือ การรับสมัครสอบ
คัดเลือกฯนี้) 
         4.2 ผลงาน/วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี  
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        4.3 ผลงานทางวิชาการอื่นๆ (ถ้ามี) องพร้อมระบุหัวข้อและเขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเ
รายละเอียดวิทยานิพนธ์ท่ีสนใจความยาว 1 หน้ากระดาษ  และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
        4.4 ผู้สมัครชาวไทยและผู้สมัครชาวต่างประเทศ ต้องยื่นผลคะแนนประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 
  PSU-TEP และ/หรือ CU-TEP     ระดับ 45  คะแนน 
  TOEFL (Paper based หรือ ITP)  ระดับ 400  คะแนน 
  TOEFL (Computer Based)   ระดับ 100   คะแนน 
  TOEFL (Internet Based)    ระดับ 40  คะแนน 
  IELTS      ระดับ 4.0    คะแนน  
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 

09.00-12.00 น. 
ห้อง R 101 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
6. คำแนะนำหลักสูตร   

 6.1 ปรัชญาหลักสูตร 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตทาง ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที ่มีความรู ้ความสามารถในการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง   
รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข  
การอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
อุตสาหกรรมการท่องเทียว ในพ้ืนที่ภาคใต้ ของประเทศไทย การเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต โดยขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
เอ้ืออาทรต่อสังคม   
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ผศ.ดร.ธเนศ  เคารพาพงศ์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  โทรศัพท์สำนักงาน 0-7428-7358  โทรสาร 0-74287076  E-mail: kthanate@coe.psu.ac.th 
8.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ภาคการศึกษา เป็นไปตามการเรียกเก็บของมหาวิทยาลัย    
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คณะวิทยาการจัดการ 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
**รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรภาคปกติ    
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ            15   คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ         แบบ 1.1 และ แบบ 2.1     
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     3.1 หลักสูตรแบบ 1.1 (เน้นวิจัยอย่างเดียวไม่มีเรียน coursework) 
 3.1.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐ หรือทางสังคมศาสตร์
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากสถาบันที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 
3.50 มีพื้นฐานความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างดี และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพดีซึ่งได้รับการเผยแพร่ ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 3.1.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ 
วันเข้าศึกษา ทั ้งนี ้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื ่อง การประเมินทักษะ
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 3.1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 
     3.2 หลักสูตรแบบ 2.1 (เรยีน coursework และทำวิจัย)  
 3.2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐ หรือทางสังคมศาสตร์
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 
3.25 และมีพื้นฐานความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 3.2.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ 
วันเข้าศึกษา ทั ้งนี ้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื ่อง การประเมินทักษะ
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 3.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2556 
หมายเหตุ 1  กรณีที่ผู้สมัครมีผลการสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
หลักสูตร และในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการสอบ ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดให้ทดสอบโปรแกรม Tell Me More  
หมายเหตุ 2  กรณีผู้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติและไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ให้ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรแบบ 1.1 และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
    4.1 หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน 
       1) ใบเสร็จรับเงิน/บัตรประจำตวัสอบ 
       2) บัตรประจำตัวประชาชน 
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   4.2 หลักฐานที่ต้องนำมาในวนัสอบสัมภาษณ์ (ยืน่ที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์ อย่างน้อย 1 อาทิตย์) 
       1) สำเนา Transcript ปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชดุ 
  2) ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบนัที่บณัฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่
วันสอบ 
         3) โครงร่างและหัวข้อวทิยานิพนธ์ (Pre-Proposal) เนือ้หาไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
          - ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
          - ความสำคัญและประเด็นปัญหาการวิจัย 
          - วัตถุประสงค ์
          - ประโยชน์ที่คาดหวังวา่จะได้รับ 
          4)  ผลงานวชิาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
         5)  ประวัติของผู้สมัคร (Curriculum Vitae: CV) 
         6)  เรียงความแนะนำตัวเองและแผนการศึกษา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้  
              -ประวัติโดยย่อของผู้สมัครรวมทั้งการอธิบายถึงความเหมาะสมของผู้สมัครในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวชิาการจัดการ 
              -เป้าหมายของการศึกษาของผู้สมัครและแผนการศึกษาที่จะทำให้บรรลุผลตามแผนที่วางไว้ 

5. กำหนดการสอบและกำหนดการเปิดรับสมัคร 

รายการ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 เมษายน 2564 
2. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้สมัครที่

ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด) 
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2564 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบคัดเลือก 19 เมษายน 2564 
4. สอบข้อเขียน  
- ระเบียบวิธีวิจัยและความรู้สถิตพิื้นฐาน 
- ภาษาอังกฤษ 

25 เมษายน 2564 
09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง ก.311 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ 12 เพฤษภาคม 2564 
6. สอบสัมภาษณ ์

 
16 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง ก.215/1 ชั้น 2 คณะวทิยาการจัดการ 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา 19 พฤษภาคม 2564 
6.  คำแนะนำหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งสร้างองค์ความรู้และผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการ ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการวิจัยที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงบูรณาการ
เครื่องมือการจัดการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทและสถานการณ์ เพื่อนำพา
องค์การบรรลุเป้าหมายภายใต้ วิสัยทัศน์ กระบวนการ ควบคุม ติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
องค์การได้ด้วยแนวทางการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.คอหงส ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท์ 0-7428-7858-2  เว็บไซต์ mgtphd.psu@gmail.com เฟสบุ๊ก 
https://www.facebook.com/PhDmanagement-Prince-Of-Songkla-University-248331191956368/ 
8.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
นักศึกษาไทย : จำนวน 77,000 บาท/ภาคการศึกษา (อัตราเดียวกัน ทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1) 
นักศึกษาต่างชาติ : จำนวน 97,000/ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mgtphd.psu@gmail.com
https://www.facebook.com/PhDmanagement-Prince-Of-Songkla-University-248331191956368/


179 
 

 

2) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
**รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรภาคสมทบ       (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      30 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  (ต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิบัญชีเท่านั้น) 
 3.1 ประเภททั่วไป จำนวน 20 คน 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ  
  3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ำกว่า 2.50 และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชีหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  3.1.3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการพิจารณาคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
 3.2 ประเภทคุณสมบัติพิเศษ จำนวน 10 คน 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่า และเป็นเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรของรัฐโดยปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  3.2.2 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา (แนบ file เอกสาร ในขั้นตอนการสมัครสอบ) 
 4.1 ใบประมวลผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
 4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
 4.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 4.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1.2 และ 
ข้อ 3.2.1) 
5. กำหนดการสอบ 

 
 
 
 

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-287-861  
7.ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 44,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
-  ประเภทผูส้มัครทั่วไป และ 
-  ประเภทผูส้มัครคณุสมบัติพิเศษ  

 
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 
ห้อง ก 208 
คณะวิทยาการจัดการ 
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3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
**รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรภาคสมทบ                      (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)    
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ  40  คน     แผน ก 2 จำนวน 5 คน  แผน ข จำนวน 35 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แผน ก 2 และ แผน ข  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
    3.1 แผน ก 2 

 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา และมีเกณฑ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่  

3.1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3.1.2 เป็นผู้ที ่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน

หลักสูตร 
3.1.3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยมาก่อน 
3.1.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรจะประกาศ

ให้ทราบเพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป  
3.2 แผน ข 

 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนั กศึกษา และมีเกณฑ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่  

3.2.1 เป็นผู้ที ่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตร ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) ประเภทท่ัวไป 
 - คุณสมบัติอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรจะประกาศ

ให้ทราบเพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป 
  - มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) 

2) ประเภทผู้บริหาร 
- เป็นผู้บริหารบริษัทเอกชน หรือ  
- เป็นข้าราชการระดับ 5 หรือพนักงานราชการระดับชำนาญงานขึ้นไป หรือประเภทวิชาการใน

ระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ข้าราชการทหารและตำรวจที่มียศ ตั้งแต่ร้อยเอกหรือร้อยตำรวจเอก
ขึ้นไป หรือ 

- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือ 
- เป็นนักการเมืองท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
เทศบาล) หรือ 

- เป็นกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด (กกต.) หรือ 
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- เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับผู้บริหาร หรือ 
- เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
- คุณสมบัติอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรจะประกาศ

ให้ทราบเพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป 
และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด  
4.2 สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด 
4.3 ผู้สมัครแผน ก 2 ต้องจัดทำเอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในลักษณะของ Concept Proposal 
  จัดพิมพ์จำนวน 5 หน้ากระดาษขนาด A4 และนำมาให้คณะกรรมการก่อนวันสอบสัมภาษณ์  

จำนวน 3 ชุด โดย Concept Proposal ประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปนี้ 
       (1) ชื่อเรื่อง  
       (2) ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา  
       (3) วัตถุประสงค์การวิจัย  
       (4) ประโยชน์ของการวิจัย หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       (5) ขอบเขตการวิจัย (พอสังเขป)  
       (6) ทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุเฉพาะหัวข้อที่สัมพันธ์)  
       (7) วิธีวิจัย (พอสังเขป)  

และหากมีประสบการณ์การทำวิจัย ให้นำงานวิจัยนั้นมาให้กรรมการพิจารณาด้วย (ถ้ามี) 
5. กำหนดการสอบ 
   1. ผู้สมัครประเภททั่วไป 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ห้อง ก 215/1  ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ 

หรือโปรแกรม Zoom meeting  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศสถานที่สอบอีกครั้งทาง  
www.grad.psu.ac.th และ 
https://www.facebook.com/mpa.psu.3/ 

 

  2. ผู้สมัครประเภทผู้บริหาร 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ห้อง ก 215/2  ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ 
หรือโปรแกรมZoom meeting  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศสถานที่สอบอีกครั้งทาง 
www.grad.psu.ac.th และ 
https://www.facebook.com/mpa.psu.3/ 

 

 

http://www.grad.psu.ac.th/
http://www.grad.psu.ac.th/
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ เปิดสอน 2 แผนการศึกษาดังนี้ 
   6.1 แผน ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์)  
   6.2 แผน ข (ทำสารนิพนธ์) 
   การวิจัยจะเน้นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     สำน ักงานบ ัณฑ ิตศ ึกษาว ิทยาการจ ัดการ คณะว ิทยาการจ ัดการ ช ั ้น 2 อาคารเร ียน 2   
โทร. 0 7428 7848-9    
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   จำนวน 27,000 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
พิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย 

    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
พิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย 

 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 ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณา
สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแตล่ะ
ราย 

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

โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยพอสังเขป 
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5. กำหนดการสอบ 

- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
           คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (MATM) ตั้งแต่ปี 2548 โดยหลักสูตรดังกล่าว มุ่งให้
ผู ้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้วิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ รวมทั้งการวิจัยที ่สามารถ
สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง พร้ อมทั้งเป็นผู้ที่มี
ค ุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ ปัจจุบ ันประสบปัญหาผู ้เร ียนที ่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมมีจำนวนน้อย ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ จึงได้เปลี่ยน
ชื่อหลักสูตร และเพิ่มเติมลักษณะของหลักสูตร แผน ข ด้วย เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้สนใจที่ทำงาน
ประจำในภาคอุตสาหกรรมได้พัฒนาคุณวุฒิและแก้ปัญหาที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรม เกษตรอย่าง
แท้จริง รวมถึงระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำให้มีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
7. ระยะเวลาและการจัดการเรียนการสอน 
           หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ในปีการศึกษาแรกส่วนปีการศึกษาที่ 2 เป็นการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในโรงงาน/สถานประกอบการ โดย
การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของหลักสูตรร่วมกับพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ 
8. แนวทางการวิจัย 
       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 : 
- การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการ

ดำเนินงานของสายการติดฉลากและบรรจุกล่องผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง  
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการโม่ข้าวสาลีโดยใช้เทคนิค TPM 
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุขวดแก้วด้วยการผลิตแบบลีน 
- การปรับปรุงพื้นที่และการออกแบบคลังสินค้า: กรณีศึกษาโรงงานอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา: โรงงานผลิตเนื้อปลาทู

น่านึ่งสุกแช่เย็น 
- ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถจนส่งแบบมีกรอบเวลาและการแบ่งสินค้า กรณีศึกษา: 

โรงงานผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ 
- การประยุกต์ใช้หลักการผลิตแบบลีนในการเพ่ิมกำลังการผลิตของกระบวนการผลิตปลาเส้น 
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   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 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตอาหารทะเลบรรจุ

กระป๋อง 
- การประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ซิกม่าเพ่ือเพ่ิมจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในกระบวนการ

ผลิตถุงมือยางสำหรับตรวจโรค 
- การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลของส่วนงานสนับสนุนเพ่ือการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์

เค้กกล้วยหอม:กรณีศึกษา 
- การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการลดการใช้พลังงานของเครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์   
- การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาการเกิดจุดขาวในเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมระหว่างการเก็บรักษา

แบบแช่เยือกแข็ง 
    (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 

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำหวานทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำอัดลม 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือผู้สูงอายุจากโปรตีนสกัดจาก

ปลานิล 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากใบชาจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทดแทนการชิ้นไม้สับในการผลิตแผ่น

ปาร์ติเกิล 
 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร : 
ประกอบด ้วยคณาจารย ์หล ัก ในหล ักส ูตร  และคณาจารย ์จากภาคว ิชาต ่ า งๆ  ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น 

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

6. อ.ดาริกา อวะภาค  E-mail: darika.a@psu.ac.th 
สาขาชำนาญ:  Production Management, Productivity Management 
 

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผศ.ดร.บุษวรรณ  หิรัญวรชาต ิ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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สถาบันนโยบายสาธารณะ  
 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ         25   คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก (แบบ ก1  และ ก2)  และ แผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 ผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสุขภาพ และ 
  3.1.2 มีประสบการณ์วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ หรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในข้อ 1 และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 
  3.1.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย- สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3.2 ผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สุขภาพ หรือ 
  3.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1 และมีประสบการณ์การ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  
  3.3.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย- สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป 
 4.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา (ข้าราชการ พนักงานของรัฐ) จำนวน 1 ชุด 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน 
- ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบสุขภาพ 
- ความรู้เรื่องการจัดการ 

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 
เวลา  09.00-12.00 น. 

ห้อง 1401 ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) 

สอบสัมภาษณ์ 
- ผู้สมัครแผน ก แบบ ก1 
 ต้องนำเสนอโครงการวิจัยต่อ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก 

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 
เวลา  13.00-16.00 น. 

ห้อง 1401 ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
 การพัฒนาระบบสุขภาพให้ได้ผลสำเร็จตามแนวคิด และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพทั ้งระบบจึงต้องอาศัยบุคลากรที ่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการ และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับปรัชญาของระบบสุขภาพดังกล่าว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจำเป็นต้องมีความเป็นนักจัดการที่เข้าใจเรื่องอย่างถ่องแท้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ  
มาเสริมหนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สถาบันนโยบายสาธารณะ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำหลักสูตร
การศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบ
สุขภาพ และตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบ
สุขภาพขององค์กรสุขภาพ โดยเน้นให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ และ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มองสุขภาพเป็นองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม  
และจิตวิญญาณหรือปัญญา และใช้แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนได้หลากหลาย สามารถเรียนได้ในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับ
สถานการณ์ที่เผชิญมาเป็นวัตถุดิบในการเรียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่
การตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และการผลิตบัณฑิตที ่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู ้มี
ความสามารถด้านวิชาการ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร) 
E-mail: kullatat.h@gmail.com 
 7.2 นางสาวสุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ (นักวิชาการอุดมศึกษา) 
E-mail: suvapak.b@psu.ac.th, suvapak@gmail.com 
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) 
ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โทรศัพท์  074-282900 โทรสาร   074-282901 Website: http://hsmi.psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 28,000 บาท/ภาคการศึกษา  
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โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (บณัฑิตวิทยาลัย) 
 
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.เอก ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
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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 
 

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 
 



192 
 

 

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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คณะเศรษฐศาสตร์ 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 
หลักสูตรปกติ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     10   คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2  แผน ข 

(ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี) 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก2  
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจ

เกษตร บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เลือกทำ
วิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขานั้น ๆ 

3.1.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.2  แผน ข 

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
3.2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และมีคุณสมบัติอื ่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว ่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 4.1 ใบประมวลผลการศึกษา  จำนวน 1 ชุด 
 4.2 สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน 1 ชุด 
 4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 2 รูป 
 4.4 หนังสือรับรองคุณสมบัติประจำตัวจากอาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน (ถ้ามี) 
 4.5 สำหรับผู้สมัคร แผน ก ให้ส่งแนวคิดหัวข้อวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) ความยาวไม่
เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
1. สอบข้อเขียน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  
ธุรกิจเกษตร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 
เวลา 09.00-11.00 น. 
 

ห้อง 203  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

2. สอบสัมภาษณ์  
  

วันอาทิตย์ที่  25 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ห้องประชุมชั้น 7 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
    6.1 ข้อแนะนำสำหรับกาเตรียมตัวสอบ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม จากแหล่งข้อมูล เช่น สื่อดิจิทัล หนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร และนิตยสาร  
    6.2 จุดเด่นของหลักสูตร 

6.2.1 หลักสูตรเปิดมากว่า 20 ปี โดยเปิดสอนในสาขาธุรกิจเกษตรเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทย 

6.2.2 หลักสูตรเปิดรับนักศึกษามาแล้ว 22 รุ่น ผู้เรียนในหลักสูตรส่วนใหญ่มาจากบริษัทเอกชน
ทางด้านธุรกิจเกษตร หน่วยงานราชการ ธนาคาร ธุรกิจส่วนตัว และรัฐวิสาหกิจ 

6.2.3 จุดเด่นของหลักสูตร (ซึ่งเป็นภาพสะท้อนจากมหาบัณฑิตที่จบแล้ว) ที่สำคัญได้แก่ 1) หลักสูตรมี
คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ มีองค์ความรู้ ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และทุ่มเทเอาใจใส่   

6.2.4  ความสัมพันธ์ในหลักสูตรระหว่างอาจารย์และนักศึกษามีความอบอุ่นมาก ทั ้งการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี มิตรภาพ ความผูกพันกลมเกลียวกัน และการมีเครือข่าย ช่วยเหลือกันใน
หลักสูตร  

6.2.5  ในภาพกว้าง (มหาบัณฑิตเห็นว่า) เป็นหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตได้คุณภาพ มีระบบการสอนที่
ดี มีความเข้มข้นทั้งเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรได้มาตรฐาน 
ความรู้ที่ได้ตรงกับชื่อหลักสูตร เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในสังคม 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สำนักงานหลักสูตรปริญญาโท ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์  โทร. 0-7428-2484-5   
E-mail: kanyarin.s@psu.ac.th, maboffice.psu@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน     27,000.-  บาท/ภาคการศึกษา 
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2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 
หลักสูตรภาคสมทบ       (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     30   คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2  แผน ข 

(ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี) 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 แผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก2  
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจ

เกษตร บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เลือกทำ
วิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขานั้น ๆ 

3.1.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.2  แผน ข 

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
3.2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และมีคุณสมบัติอื ่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว ่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 4.1 ใบประมวลผลการศึกษา  จำนวน 1 ชุด 
 4.2 สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน 1 ชุด 
 4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 2 รูป 
 4.4 หนังสือรับรองคุณสมบัติประจำตัวจากอาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน (ถ้ามี) 
 4.5 สำหรับผู้สมัคร แผน ก ให้ส่งแนวคิดหัวข้อวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) ความยาวไม่
เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
1. สอบข้อเขียน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  
ธุรกิจเกษตร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 
เวลา 09.00-11.00 น. 
 

ห้อง 203  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

2. สอบสัมภาษณ์  
  

วันอาทิตย์ที่  25 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ห้องประชุมชั้น 7 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
    6.1 ข้อแนะนำสำหรับกาเตรียมตัวสอบ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม จากแหล่งข้อมูล เช่น สื่อดิจิทัล หนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร และนิตยสาร  
    6.2 จุดเด่นของหลักสูตร 

6.2.1 หลักสูตรเปิดมากว่า 20 ปี โดยเปิดสอนในสาขาธุรกิจเกษตรเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทย 

6.2.2 หลักสูตรเปิดรับนักศึกษามาแล้ว 22 รุ่น ผู้เรียนในหลักสูตรส่วนใหญ่มาจากบริษัทเอกชน
ทางด้านธุรกิจเกษตร หน่วยงานราชการ ธนาคาร ธุรกิจส่วนตัว และรัฐวิสาหกิจ 

6.2.3 จุดเด่นของหลักสูตร (ซึ่งเป็นภาพสะท้อนจากมหาบัณฑิตที่จบแล้ว) ที่สำคัญได้แก่ 1) หลักสูตรมี
คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ มีองค์ความรู้ ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และทุ่มเทเอาใจใส่   

6.2.4  ความสัมพันธ์ในหลักสูตรระหว่างอาจารย์และนักศึกษามีความอบอุ่นมาก ทั ้งการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี มิตรภาพ ความผูกพันกลมเกลียวกัน และการมีเครือข่าย ช่วยเหลือกันใน
หลักสูตร  

6.2.5  ในภาพกว้าง (มหาบัณฑิตเห็นว่า) เป็นหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตได้คุณภาพ มีระบบการสอนที่
ดี มีความเข้มข้นทั้งเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรได้มาตรฐาน 
ความรู้ที่ได้ตรงกับชื่อหลักสูตร เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในสังคม 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สำนักงานหลักสูตรปริญญาโท ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์  โทร. 0-7428-2484-5   
E-mail: kanyarin.s@psu.ac.th, maboffice.psu@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน     30,000.-  บาท/ภาคการศึกษา 
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สถาบันสันติศึกษา  
 
1) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา 
หลักสูตรปกต ิ   (เรียนวันศุกร์ – เสาร์ หรือ อาทิตย์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ    10 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ  (แผน ก แบบ ก1  3 คน, แผน ก แบบ ก2 3 คน และ แผน ข  4 คน) 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1 แผน ก 1 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์) 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และ/หรือ 
  3.1.2 มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือโครงงานที่เกี ่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา โดย
จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือ 
  3.1.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง
ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ  
  3.1.4 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

3.1.5 หากมีคุณสมบัติในข้อ 1-2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

3.2 แผน ก 2 (เรียนชุดวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม   ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ/หรือ 
  3.2.2 มีประสบการณ์การทำงานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการ
พิจารณาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และหากมีหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถาบัน อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  3.2.3 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 3.3 แผน ข (เรียนชุดวิชาและทำสารนิพนธ์) 
  3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และ/หรือ 
  3.3.2 มีประสบการณ์การทำงานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการ
พิจารณาเข้าศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  3.3.3 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
และมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 
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4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา 
4.1 เอกสารระบุแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1-2 หน้ากระดาษA 4 (สามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ที่ http://peacestudies.psu.ac.th) 
 4.2 หนังสือรับรอง ประวัติการทำงานหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความขัดแย้งและสนัติ
ศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน (ถ้ามี) 
5. กำหนดการสอบ  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบข้อเขียน 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อ่ืนๆ ทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งและสันติศึกษา การ
วิเคราะห์เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง 
และการสร้างสันติภาพ เป็นต้น 
- ความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น การอ่าน การ
เขียน บทความทางวิชาการ เป็นต้น 
2. สอบสัมภาษณ์  
(เข้าสอบทุกคน) 

รอบตลอดปีการศึกษา  
เข้าศึกษา 1/2564 
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  
เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  
เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องบรรยาย IPS 301  
ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา  
ม.อ.หาดใหญ่ /การสอบ 
online 
 
 
 
 
 
ณ ห้องประชุมสันติธรรม  
ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา  
ม.อ.หาดใหญ่/การสอบ 
online 

 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

1. สอบข้อเขียน 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อ่ืนๆ ทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งและสันติศึกษา การ
วิเคราะห์เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง 
และการสร้างสันติภาพ เป็นต้น 
- ความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น การอ่าน การ
เขียน บทความทางวิชาการ เป็นต้น 
2. สอบสัมภาษณ์  
(เข้าสอบทุกคน) 

รอบตลอดปีการศึกษา  
เข้าศึกษา 2/2564 
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564  
เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564  
เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องบรรยาย IPS 301  
ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา  
ม.อ.หาดใหญ่/การสอบ 
online 
 
 
 
 
 
ณ ห้องประชุมสันติธรรม  
ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา  
ม.อ.หาดใหญ่/การสอบ 
online 
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6. คำแนะนำหลักสูตร  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่
สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม          
มีทักษะการจัดการความขัดแย้งโดยใช้หลักการสันติวิธี สามารถพัฒนาและออกแบบงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
บริบทที่แตกต่างกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และแสวงหา
ความรู ้เพื ่อพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื ่องได้ โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และ
พัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือ
ปฏิบัติ ซึ ่งจะนำไปสู ่การเรียนรู ้ที ่ยั ่งยืน และจากหลักการดังกล่าว หลักสูตรจึงมุ ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Outcome-Based Education)โดยจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-Based Learning) การทำโครงงานเป็นฐาน
ในการเรียนรู้ (Project-Based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิจัยไปใช้บูรณาการในองค์กร หน่วยงาน ชุมชน และสังคมได้ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี    ประธานหลักสูตร  โทร. 081 925 4704 
 2. นางสาวเกศฤดี บุญรัตน์   เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา  โทร. 074 28 9450 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   

8.1 นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท  
8.2 นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 54,000 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 

- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
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 
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 ที่จะรับ     15  คน    
 0-7331-3930-50 ต่อ 1866  โาร 0-mail: anoma.t@ 
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2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
หลักสูตรภาคปกติ    (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)      
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 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
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 และส่งแบบฟอร์มการย ืนยันความร่วมมือของ

ผู้ประกอบการสำหรับการเขา้ศึกษาต่อสาขา 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 
 - ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rattana.sa@psu.ac.th
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์   
หลักสูตรภาคปกติ     (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ       15  คน    
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ    แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
     3.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ
วิจัยหรือมีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
ปี โดยนักศึกษาที่ประสงค์เรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีจดหมายแนะนำจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ทำงาน     
 3.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
           เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หรือเทียบเท่า ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 
5. กำหนดการสอบ 

- ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
5. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความมุ่งหมายที่จะผลิตนักวิจัยที่มีความสามารถในการวิจัยเชิงลึกในสาขาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ หลักสูตรเน้นการทำวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และสนับสนุนการทำกิจกรรมเขิง
วิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     6.1 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โทร. 0-7333-3232 หรือ 0-7331-3930-50 ต่อ 1860 โทรสาร 0-7333-1099 

6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0-7331-3930-50 ต่อ 1862 โทรสาร 0-7333-1099  
E-mail: natinee.l@psu.ac.th 
 6.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0-7331-3930-50 ต่อ 1866  โทรสาร 0-7333-1099  
E-mail: anoma.t@psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอน
คณิตศาสตร์  
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ               10 คน   
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร      แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
 2.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1   
  2.1.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
ประยุกต์โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 3.25  
  2.1.2 คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประยุกต์ หรือสาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต  
            2.2.2 คุณสมบัติอื ่นนอกเหนือจากที่ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
3. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
     3.1 รายงานผลการเรียน ระดับปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2562 จำนวน 1 ชุด 
     3.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน/หรืออาจารย์ผู้สอน จำนวน 2 
ท่าน โดยนำส่งเป็นเอกสารปิดผนึก 
     3.3 เขียนอธิบายหัวข้อวิจัย/แนวทางการวิจัยที่สนใจจะศึกษา อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 
4. กำหนดการสอบ 
 - - ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
5. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  อินทรสิทธิ์  E-mail: arthit.i@psu.ac.th 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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เรียนทีว่ิทยาเขตภูเก็ต 
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที ่ยว 
(นานาชาต)ิ 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     30 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 สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาศิลปศาสตร์ด้าน     
การโรงแรมและการท่องเที่ยว และ/หรือ 
  3.1.2  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก่  
     1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
     2) ต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรรมการ และได้รับความเห็นชอบให้ศึกษาใน
หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 
          3) มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด 
     3.2 แผน ก แบบ ก2 
  3.2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ/หรือ 
  3.2.2  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก่  
     1) หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการ            
การบริการ และการท่องเที่ยว ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
อย่างน้อย 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     2) มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด 
     3.3 แผน ข 
  3.3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ/หรือ 
  3.3.2  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก่  
     1) หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการ            
การบริการ และการท่องเที่ยว ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
อย่างน้อย 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     2) มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา 
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร 
4.3 หนังสือรับรองจากคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือจากผู้บังคับบัญชาที่ทำงาน 
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4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 
4.5 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 
4.6 ผลคะแนนการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) 

* ยกเว้นสำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษา หรือผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าเท่านั้น และไม่สามารถยื่นผลสอบคะแนน TOEIC ในการสมัครได ้
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน 

 
วันที 18 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ห้อง  2408 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ห้อง  2408 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

ประกาศผลการสอบ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผ่านออนไลน์ 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พิ้นฐานด้านการบริการและการท่องเที่ยว หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริการ
และการท่องเที่ยว และมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 7.รายละเอียดแผนการศึกษา 

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 
วิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 2  
วิทยานิพนธ์ 

แผน ข  
สารนิพนธ์) 

หมวดรายวิชาบังคับ - 18 18 
หมวดวิชาเลือก - - 12 
หมวดวิทยานิพนธ์ 36 18 - 
หมวดสารนิพนธ์ - - 6 
หน่วยกิตรวม 36 36 36 

 
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

8.1 นางสาวเขมสิตา  ธีระจามร (ประสานงานบัณฑิตศึกษา) 
อีเมล์:  khemsita15@gmail.com โทรศัพท์: (+66)-7627-6821 

8.2 นางสาวมาลิออน  มิสเซอเลอร์ (ประสานงานบัณฑิตศึกษา) 
อีเมล์:  marionmi.ann@gmail.comโทรศัพท์: (+66)-7627-6822 
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จำนวน  64,000 บาท / ภาคการศึกษา 
 
 

mailto:khemsita15@gmail.com
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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 
 
 

mailto:kritana.p@phuket.psu.ac.th
mailto:aatitaya.n@phuket.psu.ac.th
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปกต ิ             (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)             
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ         15   คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้  

3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.1.2 เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 
3.1.3 มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่จะทำวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลัง

สำเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน หรือ 
3.1.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรกำหนด 
3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.2.2 เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 
3.2.3 มีประสบการณ์ในการทำงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลัง

สำเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน หรือ 
3.2.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรกำหนด หรือ 
3.2.5 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

การจัดการสิ่งแวดล้อม (โปรแกรมแบบก้าวหน้า: Honors program) หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ ่งแวดล้อม (โปรแกรมแบบก้าวหน้า: Honors program) จากคณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 สำเนาใบรับรองการศึกษา (Certificate) และใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) 
4.2)ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae, CV) 

4.3 คุณสมบัติประจำตัว (Recommendation Letters) จากอาจารย์ผู ้สอนหรือ ผู ้บังคับบัญชา 
จำนวน 2 ชุด 

4.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
4.5 หนังสือแสดงจุดมุ่งหมายของการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 

1 หน้ากระดาษ A4 
4.6 โครงการวิจัยแบบย่อ (Concept Paper) (สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1) 
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5. กำหนดการสอบ  
 หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
6. คำแนะนำหลักสูตร 

 หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางด้าน
เทคโนโลยีและการจัดการสิ ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีสิ ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนใน แผน ก แบบ ก1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) และ 
แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต และวิชาเลือก 9 หน่วยกิต) 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

7.1 ดร.วิลาสินี ศรีพรหม      (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6486     อีเมล: wilasinee.s@phuket.psu.ac.th 

7.2 ดร.วิภาวี ดำมี      (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  
เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6484     อีเมล: vipawee.d@phuket.psu.ac.th 

7.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล  (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6154     อีเมล:  sakshin.b@phuket.psu.ac.th 

7.4 นางสาวจิตรลดา เอสุจินต์     (เลขานุการหลักสูตร) 
เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6107   อีเมล:  jitlada.a@phuket.psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



214 
 

 

 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 
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 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาขั ้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ 

3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ 

3.1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี และ 

3.1.4 ม ีผลการสอบว ัดความร ู ้ภาษาอ ังกฤษผ ่านเกณฑ์ตามประกาศบ ัณฑ ิตว ิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก โดยสอบผ่านไม่เกินกว่า 2 ปี ณ วันรับสมัครเข้าศึกษา หรือมีผลสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษานับจากเข้าเรียน 

3.1.5 หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการเรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 
3.2.2 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาขั ้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมี

ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมี
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

3.2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการเรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชา
การคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 

3.2.4 ม ีผลการสอบว ัดความร ู ้ภาษาอ ังกฤษผ ่านเกณฑ์ตามประกาศบ ัณฑ ิตว ิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
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โทและปริญญาเอกโดยสอบผ่านไม่เกินกว่า 2 ปี ณ วันรับสมัครเข้าศึกษา หรือมีผลสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษานับจากเข้าเรียน 

3.2.5 หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

  4.1 ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) 
4.3 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา 

  4.4 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) จากอาจารย์ผู้เคยสอน 
จำนวน 2 ท่าน 

  4.5 สำเนาผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ (ถ้ามี) 
  4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ (ถ้ามี) 
  4.7 หลักฐานแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่ 

TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET, PSU-TEP 
  4.8 Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ อังกฤษ มีความยาว 1 ถึง 2 หน้ากระดาษ A4) 
 หมายเหตุ สำหรับหลักฐานประกอบการรับสมัครส่งก่อนวันสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
5. กำหนดการสอบ 

กำหนดการ 
วันและเวลาสอบ 

สถานที่สอบ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

1. รับสมัครทาง
อินเตอรเ์น็ต 

1 ธันวาคม 2563 - 
15 เมษายน 2564 

1 พฤษภาคม – 15
กันยายน 2564 

แจ้งภายหลัง 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2564 22 กันยายน  2564 

3. สอบสัมภาษณ์ 29 เมษายน 2564 29 กันยายน  2564 

4. ประกาศรายชื่อผู้เข้า
ศึกษา 4 พฤษภาคม 2564 7 ตุลาคม 2564 

หมายเหตุ  สอบสัมภาษณ์เท่านั้น 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
ทิศทางงานวิจัยในหลักสูตร ประกอบด้วย 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) เช่น 

• กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยวิธี Agile 
• สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Architecture and Design) 
• วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ (Empirical Software Engineering) 
• การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement) 
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• การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) 
• วิศวกรรมฟอร์มอล (Formal Engineering) 
• การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองและข้อกำหนดทางซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล (Formal Modeling 

and Specification) 
• การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Verification and Validation) 

• การทดสอบจากแบบจําลอง (Model-based Testing) 

สื่อดิจิทัล (Digital Media) เชน่ 
• Serious Games 
• Interactive Media 
• Physics-based Animation 
• Human-Computer Interaction 
• Mobile Application 
• Architectural Visualization 
• Augmented and Virtual Reality 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เช่น 
• คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) 
• การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 
• การแทนความรู้ (Knowledge Representation) 
• การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 
• ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) 
• วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) 

• เหมืองข้อความ (Text Mining) 

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Computer Networking) เช่น 
• เครือข่ายเฉพาะกิจแบบไม่มีโครงสร้าง (Mobile Ad-hoc Networks) 
• เครือข่ายไร้สายเซ็นเซอร์ (Wireless Sensor Networks) 
• เครือข่ายเคลื่อนที่ (Network Mobility) 
• เครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ (Integration of Mobile Ad-hoc Networks and Network Mobility) 
• เครือข่ายยานพาหนะ (Vehicular Networking) 
• เครือข่ายเสมือน (Virtual Networks) 

• เครือข่ายของทุกสิ่ง (Internet of Things) 

ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) เช่น 
• การทำเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
• คลังข้อมูล (Data Warehouse) 
• ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) 

• ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
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การคำนวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) 
• สถาปัตยกรรมการคำนวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing Architecture) 
• การจัดการการจราจรสำหรับการคำนวณแบบคลาวด์ (Traffic Management for Cloud Computing) 
• ประยุกต์ใช้การคำนวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing Applications) 

• การคำนวณแบบคลาวด์ที่มีการเคลื่อนที่ (Mobile Cloud Computing) 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น 
• การจัดการสารสนเทศ (Information Management) 
• การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) 

• การสกัดสารสนเทศ (Information Extraction) 

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.1 ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ E-mail: aziz.n@phuket.psu.ac.th 

7.2 ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ E-mail: thitinan.kl@phuket.psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

จำนวน 59,000 บาท/ภาคการศึกษา  
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คณะวิเทศศึกษา 
 
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 
เวลา 09.00 – 11.30 น. 

คณะวิเทศศึกษา 

สอบสัมภาษณ์ 
 

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 
เวลา 13.00 – 16.30 น. 

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 

หลักส ูตรจะแจ้งผ ู ้สมัคร
โดยตรง 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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 
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     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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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
หลักสูตรปกต ิ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ     25 คน   
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเคมี หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรด
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 และมีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัยด้านเคมี หรือ  
   3.1.2 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
 3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรด
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ 
 3.2.2 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 
  4.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาและเอกสารประมวลผลการศึกษา 
  4.2 สำเนาบัตรประชาชน 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง 

6. คำแนะนำหลักสูตร  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางเคมี
สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านเคมีชีวภาพ มีทักษะและแก้ปัญหา
การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุกและมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดวิเคราะห์ มีกระบวนการวิจัย ผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหา และค้นคว้าด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจรรณยาบรรณตามหลักวิชาชีพ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู ใคลคลาย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   โทร. 089-6533660, E-mail : saranyoo.k@psu.ac.th   
  7.2 นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์ ผู้ประสานงาน 
   โทร. 0-7727-8889 ต่อ 8889  E-mail : pantip.ch@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ 
หลักสูตรปกต ิ        (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ       25 คน   
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 
  3.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตาม ข้อ 3.1.1 มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 และจะต้องมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากลหรือวารสารระดับชาติเป็นอย่างน้อย 1 เรื่องในระยะเวลา 3 ปี หรือ 
  3.1.3  คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 3.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
  3.2.2 คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 3.2.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 
  4.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาและเอกสารประมวลผลการศึกษา 
  4.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง 

6. คำแนะนำหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ มุ่งผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงาน
ทางด้านวิทยาการคำนวณ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัต กรรม               
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือสามารถช่วยเหลือให้คำปรึกษา              
และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 การวิจัยครอบคลุมทั้งด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ เช่น Internet of Things (IoT: 
Smart Farm, Smart Health, Smart City) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) การวิเคราะห์
ข ้อม ูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) การค้นพบองค์ความรู้  
(Knowledge Discovery) ธ ุ รก ิ จอ ั จฉร ิ ยะ  (Business Intelligence/Analytic Service) ต ั วแบบทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematical/Statistical Modelling) ระบบการจำลองของไหล (Fluid Dynamic 
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system) การศึกษาแบบอัจฉริยะ (Smart Education) ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Modeling) 
และการเสริมสร้างให้เป็นผู้ประกอบการในรูปแบบ Startup เป็นต้น 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
      โทร. 085-6910066, E-mail : siriwan.wo@psu.ac.th   
 7.2 นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์ ผู้ประสานงาน 
      โทร. 0-7727-8889 ต่อ 8889  E-mail : pantip.ch@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



227 
 

 

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 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 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 
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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 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ - ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

     
- 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 
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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 
** รับเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1  
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 
5. 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 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  27,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



235 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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..……………………………………………………………….. 
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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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Concept paper 
 
สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์  และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก (กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข) 
ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................................................. 
ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................................ 
คำถามการจัย………………………………………………………………………………….................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
เหตุผลและที่มาของการศึกษา ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
วิธีการวิจัยโดยสังเขป……………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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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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