บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เ ปิ ด รับ ส มัค ร บุ ค ค ล เ ข้า ศึ ก ษ า
ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า โ ท - ป ริญ ญ า เ อ ก
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วิทยาเขต หาดใหญ่ ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง
ภาคการศึกษา 1/65

สมัครออนไลน์ได้ที่

เปิดรับ 1 ก.พ. - 15 เม.ย. 65

ภาคการศึกษา 2/65
เปิดรับ 16 เม.ย. -15 ก.ย. 65

วิทยาเขตภูเก็ต
ภาคการศึกษา 1/65
เปิดรับ 1 ก.พ. - 15 มิ.ย. 65
ภาคการศึกษา 2/65
https://grad-mis.psu.ac.th/admission

สอบถามเพิ่มเติม

@grad_oss
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น10-11 อาคาร LRC2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
0 7428 6983

เปิดรับ 16 เม.ย. -15 ก.ย. 65

ปฏิทิน
การรับ
สมัคร ร อ บ ต ล อ ด ปี

2565

วิทยาเขต
หาดใหญ่
ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี
ตรัง

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
สมัครเข้าเรียนเทอม 1/65
เปิดรับ 1 ก.พ. - 15 เม.ย. 65
สมัครเข้าเรียนเทอม 2/65
เปิดรับ 16 เม.ย. -15 ก.ย. 65
*ชำระเงินค่าสมัครภายใน 3 วันหลังยื่นใบสมัคร

หลักสูตร / คณะ
ดำเนินการสอบคัดเลือก
สมัครเข้าเรียนเทอม 1/65
ก.พ. - พ.ค. 65
สมัครเข้าเรียนเทอม 2/65
มิ.ย. - ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าศึกษาและลงทะเบียนเรียน
*

ตามประกาศการเตรียมตัวเข้าศึกษาของแต่ละวิทยาเขต

เทอม 1/65
เม.ย.- พ.ค. 65
เทอม 2/65
มิ.ย. - ก.ย. 65

เปิดภาคการศึกษา
เทอม 1/65
27 มิ.ย. 65
เทอม 2/65
25 ต.ค. 65

ปฏิทิน
การรับ
สมัคร

2565

วิทยาเขต
ภูเก็ต

ร อ บ ต ล อ ด ปี

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
สมัครเข้าเรียนเทอม 1/65
เปิดรับ 1 ก.พ. - 15 มิ.ย. 65
สมัครเข้าเรียนเทอม 2/65
เปิดรับ 16 มิ.ย. - 30 ต.ค. 65
*ชำระเงินค่าสมัครภายใน 3 วันหลังยื่นใบสมัคร

หลักสูตร / คณะ
ดำเนินการสอบคัดเลือก
สมัครเข้าเรียนเทอม 1/65
ก.พ. - ก.ค. 65
สมัครเข้าเรียนเทอม 2/65
มิ.ย. - ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ตามประกาศการเตรียมตัวเข้าศึกษาของวิทยาเขตภูเก็ต

เปิดภาคการศึกษา
เทอม 1/65
ส.ค. 65
เทอม 2/65
ม.ค. 66

คำอธิบายแผนการศึกษา
แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ส มั ค ร

ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก

ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท

แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 แผน ได้แก่

แบบ 1

แผน ก1

การศึกษาที่เน้นการวิจัย ศึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

การศึกษาที่เน้นการวิจัย ศึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

แบบ 1.1

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

แบบ 1.2

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

แผน ก2
การศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

แผน ข

แบบ 2
การศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

แบบ 2.1

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

แบบ 2.2

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

การศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ระดับปริญญาโท
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ระดับปริญญาเอก
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ของระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (หรือเทียบเท่า)
มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
คุณสมบัติอื่ นเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากำหนด

ศึกษารายละเอียด และข้อกำหนด
ในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ได้ที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

สุดท้ายของระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า)
คุณสมบัติอื่ นเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากำหนด

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
คุณสมบัติทั่วไป

เป็นผู้สำเร็จระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า)
คุณสมบัติอื่ นเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากำหนด

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
คุณสมบัติทั่วไป

เป็นผู้สำเร็จระดับปริญญาโท/ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 6 ปี (หรือเทียบเท่า)
คุณสมบัติอื่ นเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากำหนด

เกณฑ์คะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ)
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
PSU-TEP

คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ (ฟัง อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 50%

CU-TEP

ไม่ต่ำกว่า 50

TOEFL (Paper Based)

ไม่ต่ำกว่า 450

TOEFL (revised Paper-delivered Test)

ไม่ต่ำกว่า 34

TOEFL (Institutional Testing Program)

ไม่ต่ำกว่า 470

คะแนน

TOEFL (Computer Based)

ไม่ต่ำกว่า 133

คะแนน

TOEFL (Internet Based)

ไม่ต่ำกว่า 45

คะแนน

IELTS

ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสอบ Placement Test
ด้วยระบบ e-testing ของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะส่งข้อมูลในการสอบให้แก่ผู้สมัคร
ตาม Email ที่ระบุในใบสมัคร
อ่านประกาศ ฯ เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตร/คณะ

ที่กำหนดเกณฑ์คะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นกรณีเฉพาะ

1

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

6

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

7
8
10
13
15
17
20
22

คณะการแพทย์แผนไทย

24

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

25
28

คณะทันตแพทยศาสตร์

30

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

31
34
36
44
47
50

คณะเภสัชศาสตร์

52

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)

53
55
58
60
64

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

66

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์

67
70
72
74

คณะแพทยศาสตร์

76

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก

77
81
83
86
88
90
92
94

2

คณะพยาบาลศาสตร์

95

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)

96
99

คณะวิทยาศาสตร์

102

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟสิ ิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยา

103
105
107
110
113
115
118
120
122
124
126
128
130
132
134
137
139
141
144
146
148
150
153
155
157
159
161
163

คณะวิศวกรรมศาสตร์

165

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

166
169
172
175
177
180
183

3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

186
188
190
192
195
198
201
203
206
208
211
213
215
217

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

219

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (นานาชาติ)

220
225
231
234
238
242
247
253

คณะวิทยาการจัดการ

255

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

256
259
261
263
265

คณะศิลปศาสตร์

268

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคสมทบ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศกึ ษา

269
272
276
280
283

โครงการจัดตั้ง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย

286

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

287
289

คณะเศรษฐศาสตร์

291

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร (ภาคสมทบ)

292
294

4

สถาบันนโยบายสาธารณะ

296

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

297

สถาบันสันติศึกษา

299

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

300

วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

303
304

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม

305
307

คณะวิทยาการอิสลาม

309

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

310
312
313

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

315

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

316
318
321
323
325
327
329
331
333
335
338

คณะศึกษาศาสตร์

340

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพื่อการเรียนรู้ เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพื่อการเรียนรู้ เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

341
343
345
347
349
351

วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว

352
353

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

354

คณะวิเทศศึกษา

357

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

358

5

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

360

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

361
363
366

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

368

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

369

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

373
374

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

375
377
379
381

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร และประมง

383

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

384
387
389

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

391

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

392

6

คณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม

7

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เรียนวันจันทร์-ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา

10 คน
 แบบ 1.1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน 1.1
48

วิทยานิพนธ์

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์รอบตลอดปี
เข้าเทอม 1/2564
เข้าเทอม 2/2564

วันและเวลาสอบ

สถานที่สอบ

พฤษภาคม 2564 ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
พฤษจิกายน 2564

6. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างมี
ถาวรภาพ ตัวอย่างเช่น มีการนำเอาโจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาของชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งมาบูรณาการเข้ากับแผนพัฒนา
หรือยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาใช้เป็นหัวข้อของวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีความรึความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทางด
ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการพื่นที่และพัฒนาทรัพยากรบริเวณทะเลและ
ชายฝั่งบนพื้นฐานของความสมดุลของระบบนิเวศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเน้นการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งเป็นหลัก
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ โทร 074282329 E-mail: siriporn.pra@psu.ac.th
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

10 คน
แบบ 1.1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
48

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโททุ ก สาขาวิ ช าหรื อ เที ย บเท่ า โดยให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาหรือเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยนสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 (หรือมี
บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติในฐาน TCI, Scopus, หรือ Web of science)
4.3 มีประสบการณ์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์
ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
4.4 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเข้าศึกษาแบบทดลองเรียนและต้องผ่านการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภายในหนึ่งปีการศึกษาแรก
4.5 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
5.1 กรอบแนวคิดโครงงานวิจัย (concept research proposal) จํานวน 1 ชุด (1-2 หน้า)
5.2 ผลงานวิจัยที่เคยทำ (ถ้ามี)
5.3 หนังสือรับรองการศึกษาหรือปริญญาบัตรในระดับอุดมศึกษา
5.4 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับอุดมศึกษา
5.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, PSU TEP, CU-TEP (ถ้ามี)
5.6 หนังสือรับรองคุณสมบัติประจําตัว (Recommendation Letter) จากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชา
จํานวน 1 ชุด
5.7 ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Curriculum vitae)
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6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรฯ จะดำเนินการแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนา
นวัตกรรมและงานวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต และอยู่บนพื้นฐานการรักษา
ความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโจทย์ของพลังงาน หลักสูตรฯ มีจุดเด่นในหลากหลายด้าน อาทิ มี
การบูรณาหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการในด้าน
การจัดการพลังงานอย่าง
ยั่งยืน มีการออกแบบรายวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงาน
เศรษฐศาสตร์พลังงาน รวมถึงผลกระทบจากพลังงาน มีการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย การให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาที่มีศักยภาพกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดทำกลุ่มชุดวิชา
(module) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ทั้งที่เป็นนักศึกษาในระบบและผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในรายวิชา เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่ตนเองสนใจ หรือตามความต้องการของอุตสาหกรรม มีการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (ProblemBased Learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดสิ่งที่นักศึกษาสนใจ นำไปสู่
การสร้างงานวิจัยในอนาคต อีกทั้ง มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ปัจจุบันหลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับคณะ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอบ การดำเนินงานวิจัย และการรับหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือโดยคณะอื่น
ๆ ในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการทําวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นเพียงกรอบ
แนวทางในการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับหัวข้อในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้ คณะฯ มีนโยบายที่จะผลักดันให้นักศึกษามีระบบการปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Cosupervision) ระหว่าง คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผศ.ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ ประธานหลักสูตร
E-mail: montri.su@psu.ac.th โทร. 0 7428 2984 หมายเลขภายใน 2984
8.2 น.ส.สุธาวัลย์ เสถียรวิริยะ
ผู้ประสานงานหลักสูตร
E-mail: sutawan.s@psu.ac.th โทร. 0 7428 6808 หมายเลขภายใน 6808
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

10 คน
แบบ 1.1  แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
แบบ 1.1
48
48

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.2
แบบ 2.1
9
3
72
36
72
48

แบบ 2.2
15
9
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต)
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
4.2 แบบ 1.2 (วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต)
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาทางสิ่งแวดล้อมหรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1
ปี
4.2 แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิตและศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต )
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน
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4.3 แบบ 2.2 (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิตและศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต )
4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขา ทางสิ่งแวดล้อมหรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง และ
5) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
6) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า
1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 กรอบแนวคิดโครงงานวิจัย (Concept Research Proposal) ที่คาดว่าจะทําวิทยานิพนธ์ จํานวน 1ชุด
5.2 หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP, PSU-TEP, IELTS, TOFEL ประกาศนียบัตร
จากสถาบันสอนภาษา หรืออื่นๆ ที่เทียบเคียงได้
5.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำโครงการวิจัยจากผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ อาจารย์ที่
ปรึกษาจำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เทียบเคียงได้ ที่จะให้การดูแลระยะเริ่มต้น
5.6 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรืองานวิจัยในลักษณะ อื่น เช่น
วิทยานิพนธ์ โครงงานนักศึกษา (ปริญญาตรี) หรือ ต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์จํานวน 1 ชุด
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ รอบตลอดปี
เข้าเรียนเทอม 1
เข้าเรียนเทอม 2

วันและเวลาสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2565
เวลา 13.00 น.
วันที่ 30 กันยายน 2565
เวลา 13.00 น.

สถานที่สอบ
ห้องประชุม ชั้น 4 (E 401)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ความสามารถทางการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นนักวิจัยที่สามารถวางแผน ดำเนินงานวิจัยด้วยตนเองและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล
รวมทั้งมีจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 074-286843 E-mail kuaanan.t@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แบบ 1.1  แบบ 2.1
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
9
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3
วิทยานิพนธ์
48
36
รวม
48
48
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต)
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิตและศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต )
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ใน
การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้ อยกว่า 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 กรอบแนวคิดโครงงานวิจัย (concept research proposal) จํานวน 1 ชุด (1-2 หน้า)
5.2 ผลงานวิจัยที่เคยทำ (ถ้ามี)
5.3 หนังสือรับรองการศึกษาหรือปริญญาบัตรในระดับอุดมศึกษา
5.4 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับอุดมศึกษา
5.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, PSU TEP, CU-TEP (ถ้ามี)
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์รอบตลอดปี

วันและเวลาสอบ

เข้าเรียนเทอม 1

วันที่ 30 เมษายน 2565
เวลา 13.00 น.

เข้าเรียนเทอม 2

วันที่ 30 กันยายน 2565
เวลา 13.00 น.

สถานที่สอบ
ห้ อ งประชุ ม ชั ้ น 3 (E 306)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีขีดความสามารถและศักยภาพสูง นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วย
เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดี ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป บนพื้นฐานของความ
สมดุลของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา ฟื้นฟู และอนุรัก ษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 074-286884 E-mail parichart.v@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน (แผนการศึกษาละ 5 คน)
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก1 แผน ก2แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
9
3
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3
27
วิทยานิพนธ์
36
24
สารนิพนธ์
6
รวม
36
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์รอบตลอดปี
เข้าเรียนเทอม 1/2565
เข้าเรียนเทอม 2/2565

วันและเวลาสอบ
พฤษภาคม 2565
พฤศจิกายน 2565

สถานที่สอบ
ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

6. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ วิจัย เป็นที่พึ่งในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทั้งด้านอ่าวไทยและอันดามัน มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้เป็น
Good Practice in General Practice (GP) เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ถึงกระบวนการทำวิจัย
(Learn how to do research) ในด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ในเชิงการจัดการที่มีการบูรณาการมิติทาง
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง และความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ตลอดจนความร่วมมื อกับ
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้กิจกรรมและการปฏิบัติที่หลากหลาย (active
learning) ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน การแก้ไขปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาการและแสดงผลงาน เปิดกว้างในหัวข้อการทำวิจัยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมาย
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ที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล มีโจทย์วิจัยที่หลากหลายจากปัญหาของชุมชนในพื้นที่
ชายฝั่ง แผนพัฒนา และประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้านทะเลและชายฝั่ง
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธำรง โทร 074282328, 0898515046
E-mail: vioheart@hotmail.com
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

10 คน
แผน ก 1 แผน ก 2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก 1
แผน ก 2
9
9
36
18
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ
สาขาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
3) มีป ระสบการณ์ทำงานวิจ ัย ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการพลั งงานอย่างยั่งยืน อย่างน้อย 1 ปี หรือ มี
ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
4) มีผ ลการสอบภาษาอัง กฤษ หรือเข้าศึก ษาแบบทดลองเรียนและต้ องผ่า นการประเมิ นทัก ษะทาง
ภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในหนึ่งปีการศึกษาแรก
5) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต)
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ
สาขาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ต้องมี
ประสบการณ์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการ
ทำงานอย่างน้อย 2 ปี)
3) มีผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษ หรือเข้าศึ ก ษาแบบทดลองเรีย นและต้ องผ่า นการประเมิน ทั ก ษะทาง
ภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในหนึ่งปีการศึกษาแรก
4) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 กรอบแนวคิดโครงงานวิจัย (concept research proposal) จํานวน 1 ชุด (1-2 หน้า)
5.2 ผลงานวิจัยที่เคยทำ (ถ้ามี)
5.3 หนังสือรับรองการศึกษาหรือปริญญาบัตรในระดับอุดมศึกษา
5.4 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับอุดมศึกษา
5.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, PSU TEP, CU-TEP (ถ้ามี)
5.6 หนังสือรับรองคุณสมบัติประจําตัว (Recommendation Letter) จากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชา
จํานวน 1 ชุด
5.7 ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Curriculum vitae)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรฯ จะดำเนินการแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนา
นวัตกรรมและงานวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต และอยู่บนพื้นฐานการ
รักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโจทย์ของพลัง งาน หลักสูตรฯ มีจุดเด่นในหลากหลายด้าน
อาทิ มีการบูรณาหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการในด้าน การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
มีการออกแบบรายวิช าที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงาน
เศรษฐศาสตร์พลังงาน รวมถึงผลกระทบจากพลังงาน มีการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย การให้ทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดทำกลุ่มชุด
วิชา (module) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ทั้งที่เป็นนักศึกษาในระบบและผู้เรียนที่ไ ม่ใช่นักศึกษา สามารถบูรณาการ
ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในรายวิชา เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่ตนเองสนใจ หรือตามความต้องการของ
อุตสาหกรรม มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดสิ่งที่
นักศึกษาสนใจ นำไปสู่การสร้างงานวิจัยในอนาคต อีกทั้ง มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทาง
การศึกษาให้แก่นักศึกษา
ปัจจุบันหลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับคณะ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอบ การดำเนินงานวิจัย และการรับหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะวิทยาการจัดการ
คณะแพทย์ ศ าสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือโดยคณะ
อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการทําวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นเพียงกรอบ
แนวทางในการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับหัวข้อในการทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้ คณะฯ มีนโยบายที่จะผลักดันให้นักศึกษามีระบบการปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (Co-supervision) ระหว่าง คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผศ.ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์
E-mail: montri.su@psu.ac.th
8.2 น.ส.สุธาวัลย์ เสถียรวิริยะ
E-mail: sutawan.s@psu.ac.th

ประธานหลักสูตร
โทร. 0 7428 2984
หมายเลขภายใน 2984
ผู้ประสานงานหลักสูตร
โทร. 0 7428 6808
หมายเลขภายใน 6808

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

10 คน
แผน ก 1 แผน ก 2  แผน ข
แผน ก 1
36
36

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก 2
9
9
18
36

แผน ข
15
15
6
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2) เป็น ผู้ที่ส ำเร็จ การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีค ะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ผ ่าน
ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เลือกทำวิจัย และ/หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขานั้นๆ
มาก่อน
4.2 แผน ก2
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2) เป็น ผู้ที่ส ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 และ เป็นผู้ผ่าน
ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ปี
4.3 แผน ข
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ
2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.25 และ เป็นผู้ผ่าน
ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ปี
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ รอบตลอดปี
เข้าเรียนเทอม 1
เข้าเรียนเทอม 2

วันและเวลาสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.

สถานที่สอบ
ห้องประชุม ชั้น 3 (E 306)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่ 30 กันยายน 2565
เวลา 10.00 น.

6. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์ใช้
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนโดยตั้งโจทย์จากชุมชนเป็นหลัก โดยใช้
กระบวนการมีส ่วนร่ว มของชุมชนที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่ น และการบูรณาการภาคประชาสังคมร่ว ม
ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน และแก้ไขปัญหาชุมชน สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาในการสื่อสารเพื่อก่อเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ และสืบทอดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่องในชุมชน สร้างจิตสำนึกร่วมของชุมชนในการยกระดับการพัฒนาจัดการ
ระบบนิเวศชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบรรลุ
เป้าหมายชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืน
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 074-286831 E-mail suvit.su@psu.ac.th
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

20 คน
แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข
แผน ก 1
36
36

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก 2
9
3
24
36

แผน ข
15
15
6
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (หลังสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี) โดยมีหนังสือรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา และมีผลงานวิจัยที่ทำสำเร็จหรือได้รับการ
ตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับชาติเป็นอย่างน้อย หรือ
4.2 แผน ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาและมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี (หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีหัวข้อวิจัยที่สนใจ
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของหลักสูตร โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
4.3 แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีหัวข้อวิจัยที่สนใจ
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของหลักสูตร โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 โครงการวิจัยแบบย่อ (Concept Paper) ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.2 หนั ง สื อ รั บ รองการศึ ก ษาและคุ ณ สมบั ต ิ ป ระจํ า ตั ว (Recommendation) จากอาจารย์ ผ ู ้ ส อนหรื อ
ผู้บังคับบัญชาจํานวน 2 ชุด
5.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานจากผู้บังคับบัญชา จํานวน 1 ชุด
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ รอบตลอดปี
เข้าเรียนเทอม 1
เข้าเรียนเทอม 2

วันและเวลาสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.

สถานที่สอบ
ห้องประชุม ชั้น 3 (E 306)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่ 30 กันยายน 2565
เวลา 10.00 น.

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการจัดการความรู้อย่างบูรณาการ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งมี
จิตสำนึก คุณธรรมและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
8. ติดต่อผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี สินุธก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 074-286847 E-mail sutinee.s@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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คณะการแพทย์แผนไทย
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
10
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2
วิทยานิพนธ์
48
72
36
รวม
48
72
48

แบบ 2.2
20
4
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ในกรณีที่
ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผู้สมัครต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย และเคยผ่านการทำงานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์แผนไทย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาการแพทย์
แผนไทย และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
3) หากมีคุณสมบัติในข้อ 1- 2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมากในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จ
การศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผู้สมัครต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย
ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็น อย่างน้อย หรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาการแพทย์แผนไทย และมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
2) หากมีคุณสมบัติในข้อ 1 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
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3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
*นักศึกษาแบบ 1 จะต้องได้รั บการวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด โดยมีคะแนนสอบ
ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
4.3 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ในกรณีที่
ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผู้สมัครต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาการแพทย์
แผนไทยและมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.4 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมาก ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จ
การศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผู้สมัครต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย
ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็น อย่างน้อย หรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาการแพทย์แผนไทย และมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทใดประเภทหนึ่ง (ถ้ามี)
5.2 โครงร่างงานวิจัยฉบับย่อที่ตนเองสนใจ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
6. กำหนดการสอบ
เข้าภาคการศึกษาที่ 1 สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ คณะการแพทย์แผนไทย
เข้าภาคการศึกษาที่ 2 สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 กันยายน 2565 ณ คณะการแพทย์แผนไทย
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
งานบัณฑิตศึกษา คณะการแพทย์แผนไทย อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 โทร 0-7428-2707
โทรสาร 0-7428-2709 E-mail : santi.sa@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 35,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบก1 แผน ก แบบก2 แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
14
26
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4
4
วิทยานิพนธ์
36
18
สารนิพนธ์
6
รวม
36
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จ
การศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ ใช่สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้สมัครต้องได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย หรือใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้ องกับการแพทย์
แผนไทย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติตามข้อ 1) แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 มีประสบการณ์
ในการทำวิจัยในสาขาการแพทย์แผนไทย และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติอ ย่างต่อเนื่อง โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4) หากมีคุณสมบัติในข้อ 1- 2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
5) กรณีที่ไม่มีเกรดเฉลี่ยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ
4.2 แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จ
การศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ สมัครต้องได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย หรือใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ

29

2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3) หากมีคุณสมบัติในข้อ 1- 2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
4) กรณีที่ไม่มีเกรดเฉลี่ยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ
4.3 แผน ข ทำสารนิพนธ์และเรียนรายวิชา
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ไม่
น้อยกว่า 3 ปี
คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทใดประเภทหนึ่ง (ถ้ามี)
5.2 โครงร่างงานวิจัยฉบับย่อที่ตนเองสนใจ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
6. กำหนดการสอบ
เข้าภาคการศึกษาที่ 1 สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ คณะการแพทย์แผนไทย
เข้าภาคการศึกษาที่ 2 สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 กันยายน 2565 ณ คณะการแพทย์แผนไทย
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
งานบัณฑิตศึกษา คณะการแพทย์แผนไทย อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 โทร 0-7428-2707
โทรสาร 0-7428-2709 E-mail : santi.sa@psu.ac.th
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา
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คณะทันตแพทยศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 4 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1  แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ (ไม่น้อยกว่า)
4
7
หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)
8
17
วิทยานิพนธ์
48
72
36
48
รวม
48
72
48
72
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
กายภาพ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 3.25 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำวิจัยในสาขาที่เลือกทำวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร์หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตใน
สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีผลการเรียนดีมากหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำ
วิจัยในสาขาที่เลือกทำวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.3 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาล
ศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ส ุ ข ภาพ หรื อ อื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งหรื อ อยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
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4.4 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร์ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขาโดยผลการเรีย นดีมาก หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)
5.2 หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อของผู้บังคับบัญชา (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ) จำนวน 1 ฉบับ
5.3 หนังสือรับรองคุณวุฒิประจำตัว (Letter of recommendation) จำนวน 2 ฉบับ
5.4 โครงร่างวิจัย (Proposal) เฉพาะนักศึกษาที่สมัครแบบ By Thesis (แบบ 1)
5.5 บทความแนะนำตัว ฉบับภาษาอังกฤษ (Statement of Purpose)
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่สอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จะติดต่อผู้สมัครโดยตรง

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรจะเน้นให้นักศึกษาดำเนินงานวิจัยเป็นหลัก โดยแผนการศึกษาจะให้นักศึกษา ได้เรียนรู้
รายวิชาที่เป็นพื้นฐานของการทำวิจัยเชิงลึกและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยมีรูปแบบ
การศึกษา แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวซึ่ งเป็นวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูง ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ แต่ทั้งนี้ อาจมีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และมีการศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์ โดยมีการทำ
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
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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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
E-mail : chidchanok.l@psu.ac.th
โทร. 0-7428-7500
8.2 นางสาวปวีณรัตน์ ณ พัทลุง
นักวิชาการอุดมศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
Email: paweenrat.n@psu.ac.th โทร. 0-7428-7531
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาไทย จำนวน 47,000 บาท/ภาคการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 94,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่ องปากและวิทยาศาสตร์ ชีววัสดุ
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก1
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ์
36
รวม
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต ใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง และ
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิ จัยในสาขาที่เลือกทำวิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในสาขานั้น ๆ มาก่อน
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ*
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาชีวฯ (ห้อง 3413)
คณะทันตแพทยศาสตร์

6. คำแนะนำหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรด้านวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะทางด้านเซลล์วิทยาและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมทางวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม
(Progressivism) และจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒ นาผู้เรียน ให้ผ ู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย และมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-7618
E-mail : suwanna_90007@yahoo.com
8.2 อ.ดร.ทพ.ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-7617
E-mail : nattapon.r@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 27-31 คน (รวมทุกแผนการศึกษา)
1.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมจัดฟัน จำนวน 10 คน
1.2 กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข จำนวน 5 คน
1.3 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จำนวน 2-4 คน
1.4 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ จำนวน 3 คน
1.5 กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา จำนวน 2-3 คน
1.6 กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จำนวน 2-3 คน
1.7 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก จำนวน 1 คน
1.8 กลุ่มวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า จำนวน 2 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
2.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมจัดฟัน  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2
2.2 กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2
2.3 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2
2.4 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2
2.5 กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา
 ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2
2.6 กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2
2.7 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2
2.8 กลุ่มวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเลือกทั่วไป ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
22
2
36
12
36
36

37

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
4.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หรือ
3) เป็น ผู้ผ ่านประสบการณ์ การทำงานในสาขาที่เลื อกทำวิจั ย และมีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขานั้นๆ มาก่อน
4) คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
4.1.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
2) คุณสมบัติ อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา
4.2.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ, กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา, วิทยาเอ็นโดดอนต์
1) เป็ น ผู ้ ไ ด้ ค ะแนนเฉลี ่ ย ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ลอดหลั ก สู ต ร ไม่ ต ่ ำ กว่ า 2.50 ในระบบ 4.00 หรื อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้สิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
2) มีประสบการณ์วิชาชีพทันตแพทย์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในวันที่สมัครหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้สิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 หลักฐานทั่วไป
5.1.1 หนังสือรับรองการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
5.1.2 หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา (เฉพาะข้าราชการ) จำนวน 1 ฉบับ
5.1.3 จดหมายแนะนำคุณสมบัติประจำตัว (Letters of recommendation) อย่างน้อย 2 ฉบับ โดยมี
ลายเซ็นและมีอายุไม่เกิน 12 เดือน เอกสารที่อายุเกิน 12 เดือนจะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกกรณี

5.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.1.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(หลักฐานข้อ 5.1.1 – 5.1.5 ยื่นที่สาขาวิชาก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
5.2 หลักฐานเฉพาะสาขา
กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข
- concept paper (ตามเอกสารที่แนบมา 1 แผ่น)
กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
- ส่งบทความเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสนใจทำงานวิจัย พิมพ์ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ฟอนต์
ขนาด 16 สำหรับบทความภาษาไทย และขนาด 12 สำหรับบทความภาษาอังกฤษ
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กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา
- ประวัติส่วนตัวฉบับเต็ม
6. กำหนดการสอบ
6.1 กลุม่ วิชาทันตกรรมจัดฟัน
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สอบข้อเขียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
สอบปฏิบัติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564
เวลา 13.00-16.00 น.

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 8 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สอบ
ณ ห้องประชุม 1
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน
ชั้น 3 อาคาร 3
คณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ : กำหนดการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-29 พฤศจิกายน 2564
6.2 กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สอบข้อเขียน
วันที่ 15 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 15 มีนาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.

6.3 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
ข้อเขียน ในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
สัมภาษณ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่สอบ
ณ ห้องประชุม 1
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน
ชั้น 3 อาคาร 3
คณะทันตแพทยศาสตร์

สถานที่สอบ
ณ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ชั้น 2 อาคาร 3
คณะทันตแพทยศาสตร์
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6.4 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ
วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน
- วิชาครอบและสะพานฟัน
- วิชาทันตกรรมหัตถการ
- วิชาทันตวัสดุศาสตร์
- วิชาวิทยาการโรคฟันผุ
สอบสัมภาษณ์

6.5 กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา
วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน
• ปริทันตวิทยาพื้นฐาน*
• นำเสนอโครงร่างวิจัย**
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.

วันและเวลาสอบ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่สอบ

ณ สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์
ชั้น 2 อาคาร 3
คณะทันตแพทยศาสตร์

สถานที่สอบ
ณ สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์
ชั้น 2 อาคาร 3
คณะทันตแพทยศาสตร์

* การสอบปริทันตวิทยาพื้นฐานจะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง กายวิภาคศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิกำเนิด
การวินิจฉัย การพยากรณ์โรคและ การรักษาปริทันต์แบบไม่ใช่การผ่าตัด ข้อสอบปรนัยจำนวน 45 – 60 ข้อโดยมีเวลา
1 ชั่วโมง (9.00 – 10.00)
** การนำเสนอโครงร่างวิจัย ให้เตรียมโครงร่างวิจัยที่สนใจและ นำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ภายใน
ระยะ 7 นาที
6.6 กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สอบข้อเขียน
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
- ความรู้พื้นฐานทางวิทยาเอ็นโดดอนต์
สอบสัมภาษณ์
(เข้าสอบทุกคน)

หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
ณ สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์
ชั้น 2 อาคาร 3
คณะทันตแพทยศาสตร์
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6.7 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
วันที่ 22 เมษายน 2565
สอบข้อเขียน
เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.

6.8 กลุ่มวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สอบข้อเขียน
วันที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่สอบ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ชั้น 2 อาคาร 3
คณะทันตแพทยศาสตร์

สถานที่สอบ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ชั้น 2 อาคาร 3
คณะทันตแพทยศาสตร์

7. คำแนะนำหลักสูตร
7.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมจัดฟัน 7.2 กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข
1) การเรียนจะเป็นการเรียนร่วมของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒ ิบัตรฯ สาขา ทันตสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม กรณีที่
นักศึกษาต้องการเลือกเรียนเพียงหลักสูตรเดียวก็สามารถทำได้
2) ครอบคลุมเนื้อหาหลักที่ใช้สอบวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข
3) สิ่งที่ได้รับคือ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันต
สาธารณสุขและเมื่อนักศึกษาสอบผ่านวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข จะได้รับวุฒิบัตรสาขาทันตสาธารณสุข จากทันต
แพทยสภาด้วย
4) มีทุนการศึกษาและทุนวิจัย
5) รูปแบบการเรียน online และ onsite ยืดหยุ่นตามสถานการณ์
7.3 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 7.4 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ รายละเอียดเพิ่มเติม
7.4.1 หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ
- วิชาครอบและสะพานฟัน
Shillingburg H.T. et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th ed, 2012.
Rosenstiel S.F. et al. Contemporary fixed prosthodontics. 5th ed, 2015.
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- วิชาทันตกรรมหัตถการ
Hilton T.J. et al. Summitt’s Fundamentals of Operative Dentistry. 4th ed, 2013.
Ritter A.V. et al. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry, 7th ed, 2019.
- วิชาทันตวัสดุศาสตร์
Sakaguchi R. et al. Craig's Restorative Dental Materials. 14th ed, 2016.
Anusarvice K. et al. Phillips' Science of Dental Materials. 12th ed. 2012.
- วิทยาการโรคฟันผุ
Fejerskov O. et al. Dental Caries: The Disease and its Clinical Management. 3rd ed. 2015.
7.5 กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะทางคลินิกเพื่อให้การรักษาโรคปริทันต์ขั้นสูง ร่วมกับการเรียนรู้การ
ออกแบบและทำวิจัย
7.6 กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
https://www.facebook.com/endoPSU
7.7 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก 7.8 กลุ่มวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า –
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมจัดฟัน
รศ.ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล E-mail : samruaj@hotmail.com
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-287645
8.2 กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข
รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ E-mail : stianviwat@gmail.com
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-287600-1
8.3 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง E-mail : chaimongk@hotmail.com
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-287561
8.4 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ
อ.ดร.ทพ.จิรายุ เรืองรุ่งโสม E-mail: chirayu.r@psu.ac.th
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074 – 211048, 074 - 287571 โทรสาร 074 – 211048
8.5 กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา
อ.ดร.ทพ.สุพลเทพ ตีระกนก E-mail: supontep.t@psu.ac.th
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-211048, 074-287571 โทรสาร 074-211048
8.6 กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
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ผศ.ทพญ.บุญรัตน์ สัตพัน E-mail: boonrat.s@psu.ac.th
ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ E-mail: kewalin.t@psu.ac.th
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 074 – 211048 , 074 - 287571 , โทรสาร 074 – 211048
8.7 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก
รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร เกิดผล E-mail: duangporn.ke@psu.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074 – 287581 โทรสาร 074 – 429878
8.8 กลุ่มวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า
ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์ E-mail: pt_chalidapongse@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074 – 287581โทรสาร 074 – 429878
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาไทยทุกกลุ่มวิชา (ยกเว้นกลุ่มวิชาทันตกรรมจัดฟัน) 37,000.- บาท/ภาคการศึกษา
นักศึกษาไทยกลุ่มวิชาทันตกรรมจัดฟัน 72,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักฐานเฉพาะสาขา
กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข

Concept paper
ชื่อ – นามสกุล (Name Surname)....................................................................................................... ....................
ชื่อเรื่อง (Title).......................................................................................................... .................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
คำถามการวิจัย (Research question)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ (Objective)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
เหตุผลและที่มาของการศึกษา (Rational)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
วิธีการวิจัยโดยสังเขป (Methodology)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาที่ใช้ (Duration of research study)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 5 คน (รวมทุกแผนการศึกษา)
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 (By Thesis)
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 (Thesis + Lecture)
วิชาเอก 1. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2. ศัลยกรรมรากเทียม
 หลักสูตรแผน ข (Minor Thesis + Lecture)
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
26
29
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2
2
วิทยานิพนธ์
36
12
สารนิพนธ์
6
รวม
36
40
37
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 (By Thesis)
1) ได้รับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ/หรือแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา หรือ
สภาวิชาชีพจากประเทศต้นสังกัด และ
2) ผ่านการฝึกอบรมด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จากสถาบันหลักที่ทันตแพทยสภา
รับรองแล้ว หรือ
3) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรอง และ
4) มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานคลินิก ศัล ยศาสตร์ช ่อ งปากและแม็กซิล โลเฟเชียล ตาม
ข้อกำหนดของหลักสูตร
4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 (Thesis + Lecture)
วิชาเอก 1. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
2. ศัลยกรรมรากเทียม
1) ได้รับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทัน ตกรรม จากทันตแพทยสภา หรือ สภาวิชาชีพจากประเทศต้นสังกัด
หรือ
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2) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลิ น ิ ก สาขาวิ ช าศั ล ยศาสตร์ ช ่ อ งปากและแม็ ก ซิ ล โลเฟเชี ย ล หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที ่ ส ภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรอง หรือ
4.3 หลักสูตรแผน ข (Minor Thesis + Lecture)
ได้รับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา หรือ สภาวิชาชีพจากประเทศต้นสังกัด
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
5.1 หนังสือรับรองหรือแนะนำตัว ที่ออกให้โดยอาจารย์ที่อยู่ในสถาบันศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต หรือ ทันตแพทย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่สังกัดในโรงพยาบาลของรัฐ และ
เอกชน จำนวน 1 ฉบับ (ให้เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์โดยลงนามกำกับ) (*ไม่มีแบบฟอร์ม)
5.2 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
5.3 จดหมายแนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ติดภาพถ่ายที่ตรงกับตัวจริง 1 ภาพ (ไม่จำกัดว่าเป็นรูปถ่ายทางการ) ให้
เขียนด้วยลายมือ โดยแนะนำตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ*
2. สอบข้อเขียน
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกรัสไนย
- วิชาความรู้พื้นฐานทางด้านการแพทย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทั่วไป
และแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
- ว ิ ช าเฉพาะทางด้ า นสาขาว ิ ช า
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล
3. สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
(สำหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียน)
เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ*
ณ ห้องประชุมกรัสไนย
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ * สถานที ่ อ าจเปลี ่ ย นแปลงตามสถานการณ์ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในกรณี ไ ม่ ส ามารถจั ด สอบในห้ อ งสอบได้
จะปรับเปลี่ยนการสอบเป็นรูปแบบ Online
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผลิตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยในงานศัลยกรรม
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และงานศัลยกรรมรากเทียม มีจริยธรรมอันดีงาม ภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ เคารพในสิทธิและคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
(https://www.dent.psu.ac.th/unit/surgery/index.php/https-www-dent-psu-ac-th-unit-surgery-indexphp-563-2/)
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 0-7442-9876, 0-7428-7591 โทรสาร 0-7442-9876 E-mail : prisana.p@psu.ac.th
8.2 คุณเบญจวรรณ ตรีรานุรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 0-7442-9876, 0-7428-7591 โทรสาร 0-7442-9876
E-mail : benjawan.t@psu.ac.th, surgery.dent@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 แผน ก แบบ ก 1
นักศึกษาไทย 37,000.- บาท/ภาคการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ 74,000.- บาท/ภาคการศึกษา
9.2 แผน ก แบบ ก 2
9.2.1 วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
นักศึกษาไทย 37,000.- บาท/ภาคการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ 74,000.- บาท/ภาคการศึกษา
9.2.2 วิชาเอกศัลยกรรมรากเทียม
นักศึกษาไทย 52,000.- บาท/ภาคการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ 104,000.- บาท/ภาคการศึกษา
9.3 แผน ข
นักศึกษาไทย 37,000.- บาท/ภาคการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ 74,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ จำนวน 5 คน
กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
จำนวน 5 คน
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก
จำนวน 2 คน
2. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
22
2
24

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมจากทันตแพทยสภา หรือสภาวิชาชีพจากประเทศต้นสังกัด
2) คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมี
คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2563
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา
1) กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ มีประสบการณ์วิชาชีพทันตแพทย์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวัน
เปิดเรียน หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้สิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
2) กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นผู้ศึกษาในหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับ
วุฒิบัตร สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
4.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
4.2 หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อของผู้บังคับบัญชา (เฉพาะข้าราชการ)
4.3 คุณสมบัติประจำตัว (Letter of recommendation) จำนวน 2 ฉบับ
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5. กำหนดการสอบ
5.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ
วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน
- วิชาครอบและสะพานฟัน
- วิชาทันตกรรมหัตถการ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ
ณ สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์
ชั้น 2 อาคาร 3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์
ชั้น 2 อาคาร 3

5.2 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
วิชาที่สอบ

วันและเวลาสอบ

สอบข้อเขียน

คณะทันตแพทยศาสตร์
ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง

สอบสัมภาษณ์

5.3 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก
วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน

วันและเวลาสอบ

วันที่ 22 เมษายน 2565

เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 เมษายน 2565

เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่สอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง

สถานที่สอบ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

6. คำแนะนำหลักสูตร
6.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ
1) หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ
- วิชาครอบและสะพานฟัน
Shillingburg H.T. et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th ed, 2012.
Rosenstiel S.F. et al. Contemporary fixed prosthodontics. 5th ed, 2015.
- วิชาทันตกรรมหัตถการ
Hilton T.J. et al. Summitt’s Fundamentals of Operative Dentistry. 4th ed, 2013.
Ritter A.V. et al. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry, 7th ed, 2019.

6.2 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก
เป็นหลักสูตรที่สามารถต่อยอดไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาเพียง 1 ปี
ผู้เรียนอาจเป็นทันตแพทย์ทั่วไปหรือทันตแพทย์ที่มีความรู้ทางศัลยศาสตร์ช่องปากมาก่อน ที่สนใจเพิ่มเติมความรู้ใน
ส่วนนี้ เพื่อจะได้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ
อ.ดร.ทพ.จิรายุ เรืองรุ่งโสม E-mail: chirayu.r@psu.ac.th
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074 – 211048, 074 - 287571โทรสาร 074 – 211048

8.2 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
รศ.ดร.ทพญ.จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี E-mail: juthatip.a@psu.ac.th
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074 –287531
8.3 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก
รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร เกิดผล E-mail: duangporn.ke@psu.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074 – 287581 โทรสาร 074 – 429878

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาไทย 38,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 5 คน
2. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
22
2
24

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็ น ผู ้ ท ี่ ไ ด้ ร ั บ ปริ ญ ญาทั น ตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั ้ง ในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา หรือ สภาวิชาชีพจาก
ประเทศต้นสังกัด
4.2. คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิจ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
5.1 หนังสือรับรองหรือแนะนำตัว ที่ออกให้โดยอาจารย์ที่อยู่ในสถาบันศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต หรือ ทันตแพทย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่สังกัดในโรงพยาบาลของรัฐ และ
เอกชน จำนวน 1 ฉบับ (ให้เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์โดยลงนามกำกับ) (*ไม่มีแบบฟอร์ม)
5.2 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
5.3 จดหมายแนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ติดภาพถ่ายที่ตรงกับตัวจริง 1 ภาพ (ไม่จำกัดว่าเป็นรูปถ่ายทางการ)
ให้เขียนด้วยลายมือ โดยแนะนำตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ*
สอบข้อเขียน
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกรัสไนย
- วิชาความรู้พื้นฐานทางด้านการแพทย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทั่วไป
และแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์
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วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
- ว ิ ช าเฉพาะทางด้ า นสาขาว ิ ช า
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
(สำหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียน)

สถานที่สอบ*
ณ ห้องประชุมกรัสไนย
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ * สถานที ่ อ าจเปลี ่ ย นแปลงตามสถานการณ์ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในกรณี ไ ม่ ส ามารถจั ด สอบในห้ อ งสอบได้
จะปรับเปลี่ยนการสอบเป็นรูปแบบ Online
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นหลักสูตรที่เน้นการเพิ่มความรู้สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ให้มีทักษะในงานศัลยกรรม
ช่องปาก ภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่ และการใช้ยาทำให้ผู้ป่วยสงบ ดูแลผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ดูแลผู้ป่วยก่อนและ
หลังการผ่าตัด เพื่อให้ทำงานทางด้านศัลยกรรมช่องปาก ดูแลและแก้ปัญหาผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ดีขึ้น โดยให้ผู้เรียน
สามารถติดตามความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เสริมความคิดวิเคราะห์ เพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาในทางคลินิกได้ โดยยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้สามารถฝึกอบรมความรู้ความ
ชำนาญเพิ่มเติมเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อไปได้ได้อย่างมีคุณภาพ
(https://www.dent.psu.ac.th/unit/surgery/index.php/1244-2/)
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 0-7442-9876, 0-7428-7591 โทรสาร 0-7442-9876 E-mail : srisurang.s@psu.ac.th
8.2 คุณเบญจวรรณ ตรีรานุรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 0-7442-9876, 0-7428-7591 โทรสาร 0-7442-9876
E-mail : benjawan.t@psu.ac.th, surgery.dent@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาไทย 30,000.- บาท/ภาคการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ 60,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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คณะเภสัชศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 2 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แบบ 1.1  แบบ 1.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
วิทยานิพนธ์
48
72
รวม
48
72
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางด้านเภสัชศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยทาง
คลินิก โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer reviewed) โดย
ผลงานดังกล่าวต้องไม่ใช่ผลงานจากการศึกษาทุกระดับในอดีต ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องเกณฑ์ความ
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อที่ 1) และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
กำหนด
4.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเภสัชศาสตร์ ที่มีผลการเรียนในระดับที่ดี
ม
า
ก
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและทำวิจัยในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งในการศึกษาในระดับปริญญาตรี
2) มีผลการสอบภาษาอั งกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
3) นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อที่ 1) และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรกำหนด
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 Transcripts แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร
5.2 หนังสืออนุญาตให้สมัครหรือลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด
5.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการเรียน จำนวน 1 ชุด
5.4 หลักฐานแสดงการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.5 Research field ที่สนใจ และ proposal หรือแนวคิดหรือแนวทางที่สนใจจะใช้เป็นงานวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ

สถานที่สอบ

หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง คณะเภสัชศาสตร์

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลั ก สู ต รเน้น การผลิต นัก วิ ช าการขั้ น สู งทางการบริบ าลทางเภสั ช กรรมที่มี ความสามารถวางแผนและ
ดำเนิ น การในการค้น คว้า วิจัย โดยใช้ วิธีก ารทางวิท ยาศาสตร์เ พื่ อ ให้ไ ด้ อ งค์ ความรู้ใ หม่ ในสาขาวิช าการบริบาล
ทางเภสัช กรรมและสามารถนำความรู้และวิช าการไปใช้ใ นการพัฒ นาระบบงานทางด้านการบริ บาลทางเภสั ช
กรรมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยทางคลินิก (Clinical research)
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ประธานหลักสูตร : ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0-7428-8872 E-mail : sutthiporn@pharmacy.psu.ac.th
8.2 เลขานุการหลักสูตร : คุณวราภรณ์ อวะภาค สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0-7428-8883 E-mail : waraporn@pharmacy.psu.ac.th
8.3 งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ : คุณปาณิสรา บุญสนอง
โทร. 0-7428-8823 E-mail : panisara.b@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 นักศึกษาไทย
9.2 นักศึกษาต่างชาติ

จำนวน 30,000.- บาท/ภาคการศึกษา
จำนวน 60,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
2
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
10
วิทยานิพนธ์
48
72
36
รวม
48
72
48

แบบ 2.2
5
19
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมี
ประสบการณ์ในการทำวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้การพิจารณา
คุณภาพและระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 1.2 และแบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการ
เรียนดีมาก หรือ มีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 10% แรกของรุ่น โดยมีการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
หรือ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ภายใต้
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.3 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมี
ประสบการณ์ในการทำวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้การพิจารณาคุณภาพและระดับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
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3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หนังสืออนุญาตให้สมัครหรือลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด
5.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการเรียน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.3 หลักฐานแสดงการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.4 โครงร่างการวิจัยที่คาดว่าจะนำเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ประมาณ 1-2 หน้า จำนวน 1 ชุด
5.5 แบบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิชา จำนวน 1 ชุด
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรแจ้งภายหลัง

สถานที่สอบ
ผ่านระบบ zoom

7. คำแนะนำหลักสูตร
7.1 เป็นหลักสูตรภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
7.2 เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น
ที่เกี่ยวข้อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ
7.3 มีทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากสำนักงานการ
อุดมศึกษา
7.4 มีทุนสนับสนุนการศึกษาจาก ทั้งประเภททุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนผู้ช่วยวิจัย ทุนสนับสนุนการทำ
วิทยานิพนธ์ ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และเงินรางวัลในการไปเสนอผลงานวิจัย
7.5 มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งอื่น
7.6 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) การประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีในทางเภสัชกรรม (Applications of Nanotechnology in Pharmacy) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในระดับ
เซลล์ ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ทางเภสัช กรรมและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Cell Culture in Pharmacy and Tissue
Engineering) และ ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม (Microbiology in Pharmacy) รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์
ในภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ดูได้ที่
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http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=48
2) สาขาเภสัชเคมี
เป็นศาสตร์ของการวิจัยและพัฒนายา ในกระบวนการคิดค้นยาใหม่ ได้แก่ การศึกษาเคมีของยา
(medicinal chemistry) การสังเคราะห์หรือดัดแปลงเชิงเคมีของตัวยาสำคัญและสารที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม
และวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การควบคุมและติดตามคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของ
ยาและสารที่ เกี่ยวข้องกับงานเภสัช กรรมและวิทยาศาสตร์เภสัช กรรม การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุก ต์ กับ
การศึกษาเคมีของยา การวิเคราะห์ยา การสังเคราะห์หรือสร้างตัวยาสำคัญและสารที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและ
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การเตรียมและการดัดแปลงแบบ molecularly imprinting polymers (MIP) สำหรับการ
แยก enantiomers และระบบควบคุมการนำส่งยา การเตรียมและการดัดแปลงสารประกอบโพลีเมอร์ธรรมชาติเพื่อ
ใช้เป็นระบบนำส่งยา Biomedical Analysis การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนของสารอินทรีย์ที่ใช้เป็นยา รายละเอียด
งานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาเภสัชเคมี ดูได้ที่ http://chem.pharmacy.psu.ac.th
3) สาขาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมุนไพร / เทคโนโลยีชีวภาพ
เป็นศาสตร์การวิจัยและพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประกอบด้วย กระบวนการคิดค้นยาใหม่
จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การศึกษาทางพฤกษเคมี การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ในระดับหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง
และประเมินการใช้ประโยชน์ในทางเภสัชกรรม การกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบ เตรียมตำรับและประเมินคุณภาพของตำรับยาสมุนไพร การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบสมุนไพร การศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ใช้เป็นแหล่งทางเลือกวัตถุดิบ
สมุนไพร อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ใช้เป็นพืชต้นแบบร่วมกับเทคนิคทางอณูชีววิทยาในการศึกษาชีวสังเคราะห์สารออก
ฤทธิ ์ ใ นสมุ น ไพร รายละเอี ย ดงานวิ จ ั ย ของอาจารย์ ใ นภาควิ ช าเภสั ชเวทและเภสั ช พฤกษศาสตร์ ดู ไ ด้ ที่
http://pcog.pharmacy.psu.ac.th
4) สาขาชีวเภสัชกรรม
เป็นศาสตร์การศึกษาในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ประกอบด้วยการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
สารทางเภสัชกรรม เช่น ฤทธิ์ระงับปวด ลดไข้ ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร และฤทธิ์ในการปกป้อง
ตับ เป็นต้น การศึกษาพิษวิทยาของสารทางเภสัชกรรม และสมุนไพร (การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน ความเป็นพิษ
กึ่งเรื้อรัง) การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาและสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเมแทบอลิซึมของยาและสมุนไพร
รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ดูได้ที่
http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=44
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล โทร. 0-7428-8812 E-mail: chatchai.w@psu.ac.th
8.2 นางสาวปาณิสรา บุญสนอง โทร.0-7428-8823 E-mail: panisara.b@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000.-บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
3 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
16
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
2.75 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
และทำวิจัยในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งในการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี
3) นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อที่ 1) และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกำหนด
4.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมี เอกสารหลักฐานรับรอง
3) นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อที่ 1) และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกำหนด
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ทรานสคริปต์แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร
5.2 หนังสืออนุญาตให้สมัครหรือลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด
5.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการเรียน จำนวน 1 ชุด
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5.4 หลักฐานแสดงการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.5 Research field ที่สนใจ และ proposal หรือแนวคิดหรือแนวทางที่สนใจจะใช้เป็นงานวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ

สถานที่สอบ

หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

คณะเภสัชศาสตร์

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาเภสั ช กรรมคลิ น ิ ก เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาตรี
ที่เภสัชกรที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำวิจัยทางคลินิกเชิงลึก
เพื่อพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมและพัฒนางานบริการเภสัชกรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำประเด็น
ปัญหาหรือช่องว่างของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและงานเภสัชกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศมาศึกษาหาคำตอบเพื่อการพัฒนาหรือสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น ๆ นอกจากหลักสูตร
นี้จะมุ่งเน้นการให้บัณฑิตสามารถทำงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมคลินิก และสาขาที่เกี่ยวข้องได้แล้ว ยังมุ่งเน้นให้
บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกอีกด้วย
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ประธานหลักสูตร : ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0-7428-8872 E-mail: sutthiporn@pharmacy.psu.ac.th
8.2 เลขานุการหลักสูตร : คุณวราภรณ์ อวะภาค สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0-7428-8883 E-mail: waraporn@pharmacy.psu.ac.th
8.3 งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ : คุณปาณิสรา บุญสนอง
โทร. 0-7428-8823 E-mail: panisara.b@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 นักศึกษาไทย
9.2 นักศึกษาต่างชาติ

จำนวน 30,000.- บาท/ภาคการศึกษา
จำนวน 60,000.-บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
5
7
36
24
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงาน
วิชาชีพเภสัชกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหลักฐานรับรอง หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านการวิจัยใน
สาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้การพิจารณาคุณภาพและ
ระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและมี
ประสบการณ์การทำงานในสาขาเภสัชศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานรับรอง หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมี
ประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขาเภสัชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจั ยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้การพิจารณา
คุณภาพและระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1
1) เอกสารการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 1 ชุด
2) โครงร่างการวิจัยที่จะนำเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
3) แบบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิชา
5.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2
1) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาเภสัชศาสตร์ จากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
2) แบบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิชา
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
ผ่านระบบ Zoom

7. คำแนะนำหลักสูตร
7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพื่อผลิตเภสัชศาสตร มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและประเทศ
7.2 มีทุนสนับสนุนการศึกษาจาก ทั้งประเภททุนค่า ธรรมเนียมการศึกษา ทุนผู้ช่วยวิจัย ทุนสนับสนุนการทำ
วิทยานิพนธ์ ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และเงินรางวัลในการไปเสนอผลงานวิจัย
7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มี 4 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ด้านระบบนำส่งยา
(Drug Delivery Systems) ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในทางเภสัชกรรม (Applications of Computer Technology in Pharmacy) การประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีในทางเภสัชกรรม (Applications of Nanotechnology in Pharmacy) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในระดับ
เซลล์ ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ทางเภสัช กรรมและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Cell Culture in Pharmacy and Tissue
Engineering) และ ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม (Microbiology in Pharmacy) รายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์
ในภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ดูได้ที่
http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=48
2) สาขาเภสัชเคมี
เป็ น ศาสตร์ ข องการวิ จ ั ย และพั ฒ นายา ในกระบวนการคิ ด ค้ น ยาใหม่ ได้ แ ก่ การศึ ก ษาเคมี ข องยา
(medicinal chemistry) การสังเคราะห์หรือดัดแปลงเชิ งเคมีของตัวยาสำคัญและสารที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม
และวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การควบคุมและติดตามคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของ
ยาและสารที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัช กรรม การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ กับ
การศึกษาเคมีของยา การวิเคราะห์ยา การสังเคราะห์หรือสร้างตัวยาสำคัญและสารที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและ
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การเตรียมและการดัดแปลงแบบ molecularly imprinting polymers (MIP) สำหรับการ
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แยก enantiomers และระบบควบคุมการนำส่งยา การเตรียมและการดัดแปลงสารประกอบโพลีเมอร์ธรรมชาติเพื่อ
ใช้เป็นระบบนำส่งยา Biomedical Analysis การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนของสารอินทรีย์ที่ใช้เป็นยา รายละเอียด
งานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาเภสัชเคมี ดูได้ที่ http://chem.pharmacy.psu.ac.th
3) สาขาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมุนไพร / เทคโนโลยีชีวภาพ
เป็นศาสตร์ของการวิจัยและพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในกระบวนการค้นหายา (Drug discovery)
จากสมุนไพร ประกอบด้วย การศึกษาทางพฤกษเคมี (Phytochemistry) การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ได้จาก
สมุนไพร ได้แก่ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง (anticancer) ฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระ (antioxidant) ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ ้ม กัน
(immunomodulating agent) ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ (antimicrobial agent) ฤทธิ์ลดปวด (antinociceptive) ฤทธิ์
ลดไข้ (antipyretic) ฤทธิ์ต้านอักเสบ (anti-inflammatory agent) ฤทธิ์ต้านการหดเกร็ง (antispasmodic) ฤทธิ์
ต้านเบาหวาน (anti-diabetic) ทั้งนี้การทดสอบฤทธิ์ทำในระดับหลอดทดลอง และระดับเซลล์ (in vitro test) รวมไป
ถึงการศึกษาการยับยั้งเชื้อโรคจากเชื้อ probiotic และการนำส่ง probiotic สู่ลำไส้
การกำหนดมาตรฐานของยาสมุน ไพร (Standardization of Herbal Medicines) และการกำหนดมาตรฐานของ
วัตถุดิบสมุนไพร (Specification of Medicinal Plants) การเตรียมตำรับยาการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพยา
สมุนไพร (Formulation, Analysis and Evaluation of Herbal Medicines) การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาศึกษาใน
พืช สมุน ไพร ได้แก่ การเพาะเลี้ย งเนื้อเยื่อพืช สมุนไพร (Medicinal Plant Tissue Cultures) การปรับปรุงพันธุ์
สมุนไพร และการสร้างสารที่ใช้เป็นในสภาวะทดลง การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) เพื่อการพิสูจน์
เอกลักษณ์ของพืชสมุนไพร นอกจากนี้ยังมี
การนำเทคนิค อณูช ีว วิ ทยา (Molecular biology) มาศึกษาชีว สัง เคราะห์ ข องสารออกฤทธิ์ ในสมุ นไพรอีก ด้ ว ย
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ง า น ว ิ จ ั ย ข อ ง อ า จ า ร ย ์ ใ น ภ า ค ว ิ ช า เ ภ ส ั ช เ ว ท แ ล ะ เ ภ ส ั ช พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร ์ ด ู ไ ด ้ ที่
http://pcog.pharmacy.psu.ac.th
4) สาขาชีวเภสัชกรรม
ส า ร ส ั ง เ ค ร า ะ ห ์ ( Pharmacological activities of Thai medicinal plants and synthesized
substances) ได้แก่ ฤทธิ์ระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ (Analgesic, antipyretic and anti-inflammatory
activities) ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในช่องปากและเหงือก (oral mucositis
prevention and treatment) ฤทธิ์กระตุ้นการเคลื่อนไหวของท่อทางเดินอาหาร (prokinetic activity) ฤทธิ์ในการ
ป้องกันและรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง (antiulcer activity) และ ฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์
ตั บ (liver protective activity) การศึ ก ษาทางพิ ษ วิ ท ยาของสมุ น ไพรไทยและสารสั ง เคราะห์ (Toxicological
activities of Thai medicinal plants and synthesized substances) ได้ แ ก่ ความเป็ น พิ ษ เฉี ย บพลั น (acute
toxicity), ความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง (subchronic toxicity) ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา (Pharmacokinetics ) และ
สมุนไพร ได้แก่ การดูดซึมสารสำคัญหรือยาในสมุนไพรในรูปต่าง ๆ เช่น crude extract หรือ formulation ที่เป็น
การพัฒนาระบบนำส่ง รวมทั้งการศึกษาเมแทบอลิซึม (metabolism) ของยา หรือสารเหล่านั้น รายละเอียดงานวิจัย
ของอาจารย์ในภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ดูได้ที่
http://www.pharmacy.psu.ac.th/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=44
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล โทร. 0-7428-8812 E-mail: chatchai.w@psu.ac.th
8.2 นางสาวปาณิสรา บุญสนอง โทร.0-7428-8823 E-mail: panisara.b@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000.-บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ  แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
19
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4
วิทยานิพนธ์
36
13
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา เภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีประสบการณ์การทำงานในด้านการผลิตเครื่องสำอาง ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานรับรอง หรือ มี
ประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยมีผลงานวิจั ยที่ได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา เภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 Transcripts แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร
5.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการเรียน จำนวน 1 ชุด
5.3 หลักฐานแสดงการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.4 Research field ที่สนใจ และ proposal หรือแนวคิดหรือแนวทางที่สนใจจะใช้เป็นงานวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

7. คำแนะนำหลักสูตร
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูล การนำเสนอข้อมูล หรือผลงานทางวิชาการใหม่ ๆ ที่
น่าสนใจอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในกระบวนการการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์
เครื ่ อ งสำอาง การจั ด การธุ ร กิ จ การตลาด เพื ่ อ การเป็ น ผู ้ ป ระกอบก าร รวมทั ้ ง เสริ ม สร้ า งให้ น ั ก ศึ ก ษา
มีสมรรถนะและทักษะด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาระดับสูงหรือการสร้างธุรกิจในอนาคต
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รวม
ไปถึงการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้
คณาจารย์ในหลักสูตร มีศักยภาพสูง และมีผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ได้แก่
Microemulsion Technology
• Topical and transdermal drug delivery systems
• Skin cosmetics and cosmeceuticals
Natural product development and formulation
• Hair cosmetics
• Anti-acne products
• Oral care products
Pharmaceutical Technology and Cosmetic Formulation
• Enhanced solubility of pharmaceutical and cosmetic ingredient by complexation with cyclodextrin

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ประธานหลักสูตร : รศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0-7428-8840 E-mail: chomchan.a@psu.ac.th
8.2 เลขานุการหลักสูตร : คุณพงศภรณ์ บัวดี หน่วยนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0-7428-8895 E-mail: pongsaporn.b@psu.ac.th
8.3 หน่วยบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ : คุณปาณิสรา บุญสนอง
โทร. 0-7428-8823 E-mail: panisara.b@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 นักศึกษาไทย
9.2 นักศึกษาต่างชาติ

จำนวน 30,000.- บาท/ภาคการศึกษา
จำนวน 60,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
6
15
หมวดวิชาบังคับเลือ
3
3
หมวดวิชาเลือก
3
6
วิทยานิพนธ์
48
72
36
48
รวม
48
72
48
72
* อาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำวิจัย
นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแบบ 1 ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน
3 ครั้ง และนักศึกษาต้องมารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 แบบ 1.1
1)เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในสาขาวิชาวาริชศาสตร์
ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการประมง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวาริชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่และมี
เอกสารหลักฐานรับรอง และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก
3.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง
วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการประมง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวาริชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่และมีเอกสารหลักฐาน
รับรอง และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก
3.3 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการประมง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก
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3.4 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง
วิทยาศาสตร์ทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการประมง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก

คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ให้ส่งหลักฐานพร้อมใบสมัคร)
4.1 ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
4.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์
4.3 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (เฉพาะผู้สมัครเรียนหลักสูตรแบบ 1)
4.4 อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
5. การพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
6. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ครอบคลุมการศึกษาวิจัยทางด้าน ทรัพยากรในแหล่งน้ำจืด
น้ำกร่อย และทะเล ทั้งในแง่ของระบบนิเวศ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำต่างๆ เมื่อ
เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเน้นในแขนงวิชาที่สนใจ
หลักสูตรมี 2 แบบ คือ
แบบ 1 : เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ท่มี ี
คุณภาพสูง ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ แต่อาจเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต
แบบ 2 : เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการศึกษารายวิชา ร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
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ผู้สนใจควรติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ได้ก่อนสมัครเข้าศึกษา
ทิศทางของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
สาขาที่วิจัย
1. รศ.ดร. สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
การจัดการคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
E-mail : sommai.c@psu.ac.th
2. ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก
โรคและพยาธิสัตว์น้ำ
E-mail : naraid.s@psu.ac.th
3. ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย
นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ, เทคโนโลยีชีวภาพ
E-mail : yutthapong.s@psu.ac.th ทางทะเล
4. ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย
การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรทาง
E-mail : pornpimon.b@psu.ac.th วาริชศาสตร์
5. ดร.ธีญาภรณ์ แก้วทวี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
E-mail : teeyaporn.k@psu.ac.th
6. ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ
นิ เ วศวิ ท ยาชายฝั ่ ง , ป่ า ชายเลน, สั ต ว์ ห น้ า ดิ น ,
E-mail : eknarin.r@psu.ac.th
แพลงก์ตอน
7. ดร.นัทท์ นันทพงศ์
อาหารสัตว์น้ำ
E-mail : nutt.n@psu.ac.th
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 : คุณปวีณ์นุช ชูทอง
โทร 074-286193 Email : paweenuch.c@psu.ac.th
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

10 คน
 แผน ก1  แผน ก2
แผน ก 1
36
36

แผน ก 2
12
6
18
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขากีฏวิทยา การจัดการศัตรูพืช เกษตรศาสตร์ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม หรือ
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกีฏวิทยาไม่ต่ำกว่า 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4.2 แผน ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขากีฏวิทยา การจัดการศัตรูพืช เกษตรศาสตร์ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สถานที่สอบ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านกีฏ
วิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บัณฑิตสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกอย่างเป็นระบบ
สามารถประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางกีฏวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นหลักสูตรเดียวในพื้นที่ภาคใต้และเป็น
หนึ่งในมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรและผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกีฏวิทยาทั้งวิชาพื้นฐาน
และบูรณาการเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการเกษตรและการพัฒนาประเทศ นักศึกษาที่จบจากหลักสูตร
สามารถสมัครงานได้ทั้งตำแหน่งงานทั่วไปทางการเกษตร
นอกจากนี้ห ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ากีฏวิทยา มี 2 แผนการศึกษาให้เลือกเรียน คือ
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ทำวิทยานิพนธ์ อย่างเดียว นักศึกษาต้องทำและสอบผ่านวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ซึ่ง
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนจำกัดสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ได้ และแผน ก แบบ ก 2 ที่มีวิชาบังคับพื้นฐาน 9 หน่วย
กิ ต วิ ช าเลื อ ก 9 หน่ ว ยกิ ต และวิ ท ยานิ พ นธ์ 18 หน่ ว ยกิ ต การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร แผน ก แบบ ก 2
ประกอบด้วย การบรรยาย ปฏิบัติการ การค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม การเสนอรายงาน การอภิปราย และการดูงาน
นอกสถานที่ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ได้ตามความสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ทางด้านกีฏวิทยา
นิเวศวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พิษวิทยาของสารเคมีค วบคุมศัตรูพืช การควบคุมแมลงโดยชีววิธี แมลงสาธารณสุข
และปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งภาควิชามีความพร้อมในการที่จะสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ทั้งในส่วนของห้องปฏิบัตกิ าร
แปลงทดลองของภาควิชา และสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดสงขลา
8. ติดต่อผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์
โทร 074-286100 Email: narit.t@psu.ac.th
8.2 เลขานุการหลักสูตร: นางสาวสุดธิดา แซ่เบ่า
โทร 074-286223 Email: suttida.s@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก1  แผน ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
แผน ก 1
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
36
รวม
36

แผน ก 2
9
3
6
18
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาโรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช เกษตรศาสตร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือ
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโรคพืชวิทยาไม่ต่ำกว่า 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
3) คุณสมบัตินอกเหนือจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
4.2 แผน ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาโรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช เกษตรศาสตร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
2) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

73

5. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ

สถานที่สอบ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

7. 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
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พรสุริยา
โทร 074-286037 Email: chaninun.p@psu.ac.th
8.2 เลขานุการหลักสูตร: นางสาวสุดธิดา แซ่เบ่า
โทร 074-286223 Email: suttida.s@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ และ/หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก 1  แผน ก 2
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าวาริ ช ศาสตร์ ประมง วิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล
การเพาะเลี ้ ย งสั ต ว์ น ้ ำ เทคโนโลยี ก ารประมง หรื อ สาขาวิ ช าที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เช่ น ชี ว วิ ท ยา ชี ว เคมี
และเคมี เป็นต้น และ
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางวาริชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
3.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าวาริ ช ศาสตร์ ประมง วิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการประมง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีววิทยา ชีวเคมี และเคมีเป็นต้น
2) คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 3.2.1-3.2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์ อย่างน้อย 1 อาทิตย์)
4.1 ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
4.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์
4.3 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ [เฉพาะผู้สมัครเรียน แผน ก แบบ ก 1]
5. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง
หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ
3. สถานการณ์ปัจจุบันของทรัพยากรทางน้ำ
4.การจัดการทรัพยากรประมง
6. คำแนะนำหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวาริ ช ศาสตร์ มุ ่ ง เน้ น ผลิต มหาบั ณ ฑิต ให้ ม ี ค วามรู ้ท างด้าน
วาริชศาสตร์อย่างเป็นระบบ และมีความสามารถในการวิจัยด้านใดด้านหนึ่งในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ นิเวศวิทยาทางน้ำ
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทรัพยากรประมง การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง สมุทรศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเปิด
โอกาสให้แก่บุคลากรทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยเฉพาะทาง
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 2 แผนการศึกษา คือ
1) แผน ก 1 เป็ น หลั ก สู ต รสำหรั บ ผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามรู้ ป ระสบการณ์ ด ้ า นวาริ ช ศาสตร์ ต้ อ งการให้ ผ ู ้ เ รี ย นมี
ความสามารถในการวิจัยในแขนงวิชาเฉพาะ แผนนี้จะทำและสอบผ่านวิทยานิพนธ์
2) แผน ก 2 เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในรายวิชาในสาขาวิชาวาริชศาสตร์ยิ่งขึ้น จะ
ประกอบด้วย รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก และวิทยานิพนธ์
ทิศทางของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
สาขาที่วิจัย
1. รศ.ดร. สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
การจัดการคุณภาพน้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
E-mail : sommai.c@psu.ac.th
2. ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก
โรคและพยาธิสัตว์น้ำ
E-mail : naraid.s@psu.ac.th
3. ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย
นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ, เทคโนโลยีชีวภาพ
E-mail : yutthapong.s@psu.ac.th
ทางทะเล
4. ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย
การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำและทรัพยากรทาง
E-mail : pornpimon.b@psu.ac.th วาริชศาสตร์
5. ดร.ธีญาภรณ์ แก้วทวี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
E-mail : teeyaporn.k@psu.ac.th
6. ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ
นิเวศวิทยาชายฝั่ง, ป่าชายเลน, สัตว์หน้าดิน, แพลงก์
E-mail : eknarin.r@psu.ac.th
ตอน
7. ดร.นัทท์ นันทพงศ์
อาหารสัตว์น้ำ
E-mail : nutt.n@psu.ac.th
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 : คุณปวีณ์นุช ชูทอง
โทร 074-286048 Email : paweenuch.c@psu.ac.th
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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คณะแพทยศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
12 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
10
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2
วิทยานิพนธ์
48
72
36
รวม
48
72
48

แบบ 2.2
10
14
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาทั่วไป
1) เป็น ผู้ส ำเร็จ การศึ กษาระดับ ปริญ ญาโทหรื อเทีย บเท่า สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ส ุ ข ภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวน (peer-review) และอยู่ในฐานข้อมูลที่สืบค้นได้
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 1.1 สำหรับนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต
1) เป็นนักวิจัยและบุคลากรสังกัดสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ
2) มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.3 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
3.25 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวน (peer-review) และอยู่ในฐานข้อมูลที่สืบค้นได้
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทางด้ านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารที่มีการทบทวน (peer-review) และอยู่ในฐานข้อมูลที่สืบค้นได้
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิท ยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
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4.4 แบบ 2.1
1) เป็น ผู้ส ำเร็จ การศึ กษาระดับ ปริญ ญาโทหรื อเทีย บเท่า สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ส ุ ข ภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณ ฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.5 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
3.25 หรือ
2) เป็น ผู้ส ำเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือเทียบเท่า สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ส ุข ภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
ปริญญาเอกหลักสูตร Double degree
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.)
2) ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของทั้ง 2 สถาบัน
3) คุณสมบัติการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตาม MOA ของทั้ง 2 สถาบัน
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ บทคัดย่อโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.2 รายละเอียดประสบการณ์การทำงาน (โดยการพิมพ์) จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.3 รายละเอียดชื่อที่อยู่และ E-mail Address ของผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร(โดยการพิมพ์)
จำนวน 1 ชุด
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
5.5 หนั ง สื อ รั บ รองการศึ ก ษาและคุ ณ สมบั ต ิ ป ระจ ำตั ว หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองประสบการณ์ ท ำงาน
(Recommendation) จำนวน 2 ชุด
5.6 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
5.7 หัวข้อเรื่องและรายละเอียดการทำวิจัยที่สนใจ
5.8 ผลการสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรืออื่นๆ เช่น CU-TEP, TOEFL, IELTS
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
1.สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบโดยตรง

สถานที่สอบ
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์

คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา แบบ 1
1.1 ศึกษางานวิจัยที่นักศึกษามีความสนใจทำเป็นงานวิจัยวิทยานิพนธ์ คุณวุฒิและความชำนาญของอาจารย์
ประจำหลักสูตรฯ
1.2 เตรียมโครงร่างโดยย่อ (Short proposal) ของงานวิจัยที่สนใจทำเป็นงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการ
คัดเลือกเข้าสู่หลักสูตร
1.3 ติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรที่นักศึกษามีความประสงค์จะทำวิจัยวิทยานิพนธ์ภายใต้ความดูแลของ
อาจารย์ท่านนั้นล่วงหน้าก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
7. คำแนะนำหลักสูตร
7.1 Biomedical sciences เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึกระดับโมเลกุลหรืออณูชีววิทยา (Molecular biology)
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลไกการเกิดโรคและการดำเนินโรค ซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
7.2 เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและประยุ กต์ที่มีมาตรฐานสากล เน้น
ให้การศึกษาด้านเซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีศักยภาพในการสร้าง
ผลงานวิจัยในระดับสากล
7.3 การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รจะเน้น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศูน ย์ก ลางและมี ส ่ ว นร่ ว ม มี ก ารสอนปฏิ บ ั ต ิ การที่
หลากหลายตรงตามงานวิจัยของนักศึกษา และมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ได้แก่ Journal club,
Research Preparation for Medical Sciences, Thesis progress แ ล ะ Biomedical and Technological
Sciences Seminar (BTS’s seminar) นอกจากนี้ ยังพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะในการรู้จักวิเคราะห์ด้วยตนเอง มี
ทักษะในการสื่อสาร นำเสนอผลงาน และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
7.4 เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ซึ่งสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเรียนและการปฏิบัติงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยในสถาบัน
ต่างประเทศ
7.5 ทุนการศึกษา
1) ทุนบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริง เงินเดือน 10,000
บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยในประเทศ ไม่เกิน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายนักศึกษาการนำเสนอผลงานในประเทศไม่
เกิน 15,000 บาท
2) ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ไม่เกิน 80,000 บาท
3) ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษาทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ไม่เกิน 300,000 บาท
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0-7445-1180-1
E-mail: biomed@medicine.psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
12 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ แผน 1.1 แผน 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน 1.1
แผน 2.2
24 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
-

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
รวม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก และสาขาระบาดวิทยา สุขศึกษา อาชีวอนามัย พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ และต้องมี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลงานที่ใช้ ในการสำเร็จการศึกษา
หรือ
2) เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาระบาดวิทยา ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการหลักสูตรลงความเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะยกระดับให้เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
4) อายุไม่เกิน 40 ปี
5) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
4.1 แผน 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และสาขาระบาดวิทยา
สุขศึกษา อาชีวอนามัย พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
3) อายุไม่เกิน 40 ปี
4) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5.หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae)
5.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ บทคัดย่อโครงการวิจัย 1 ชุด (ถ้ามี)
5.3 หนังสือรับรองการศึกษา (transcript)
5.4 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (Recommendation) จำนวน 2 ชุด
5.5 หัวข้อเรื่องและรายละเอียดการทำวิจัยที่สนใจ
5.6 หนังสือรับรองจากหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงาน)
5.7 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
5.8 ใบสมัคร
5.9 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
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาระบาดวิทยาเป็นองค์กรหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา ประเทศไทย โดยมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานหลากหลายในอาชีพ (แพทย์และ
พยาบาลในทุกสาขาวิชา นักคณิตศาสตร์และสถิติ ด้านกฏหมาย นักวิชาการ นักสาธารณสุข ด้านเศรษฐศาสตร์) เพื่อ
สร้างรากฐานที่มั่นคงในหลักการและแนวปฏิบัติของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเน้นการประยุกต์ใช้ทางด้าน
ระบาดวิทยา
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โทร 074-451165 โทรสาร 074-281166
E-mail: anyavadee@hotmail.com นส.อัญญวดี ลิ่มวชิรโชติ
saina.seeyong@gmail.com นส. ไซนา สีหยง
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 45,000บาท/ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาไทย
จำนวน 6,000 เหรียญสหรัฐ/ ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาสัมมนา
วิทยานิพนธ์
รวม

10 คน
แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
7
7
3
15
2
2
48
36
48
48
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
3) เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในแขนงวิชาที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมหลักฐานรับรอง
4) ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ในสาขาที่สำเร็จการศึกษา และ ข้อ 3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
3) ในกรณีที่มีคุณสมบัต ิไ ม่เป็น ไปตามข้ อ 1 ในสาขาที่ส ำเร็จการศึก ษา ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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4.3 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
3) ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
(ส่งผ่านทางระบบการรับสมัคร หรือ E-mail: IBME.PSUinfo@gmail.com หรือยื่นโดยตรงที่หลักสูตรฯ)
5.1 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (กรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน)
5.2 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุถงึ สาเหตุ แรงจูงใจ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมทั้งงานวิจัยที่ต้องการศึกษาหรือสนใจ มี แนวคิดเกี่ยวกับ
การทำวิจัยเรื่องนั้นอย่างไร โดยเขียนในลักษณะเรียงความไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ A4
5.3 บทความ บทคัดย่อ ที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือ ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์หรือตีพิมพ์แล้ว
5.4 ผลการสอบภาษาอั ง กฤษ ตามประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
(https://grad.psu.ac.th/images/files/Practice/practice90.pdf)
5.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ที่สอนในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท จำนวน
2 ท่าน
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง ห้องประชุมหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้น
8 อาคารศรีเวชวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ หรือ online
7. คำแนะนำหลักสูตร
สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดของสาขาวิชาและหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.bme.psu.ac.th
สามารถดูข้อมูลรายละเอียดทุนการศึกษา ดัง QR code ด้านล่าง
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาคารศรีเวชวัฒน์ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0-7445-1743 E-mail: IBME.PSUinfo@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 32,000 บาท/ ภาคการศึกษา
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หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก
(เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ แบบ 1.1 และแบบ 1.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
วิทยานิพนธ์
48
72
รวม
48
72
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของวารสารระดับนานาชาติที่ สกอ.ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง
3) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
4) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบ 1.2
1) เป็น ผู้ส ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นหลักสูตร 6 ปี ที่มีผลการเรียนดีมาก และผลงานดีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติที่ สกอ.ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง
2) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
1. ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) พร้อมทั้ง letter of intention
2. หนังสือรับรองการศึกษา (transcript)
3. ผลการสอบภาษาอังกฤษ
4. Concept paper of research (อย่างน้อย 5 หน้า)
5. หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับ research methodology และ statistical analysis
(หากมี)
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วัน เวลาและสถานที่สอบ
ความรู้ ทักษะพื้นฐานทาง research methodology และ หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครให้ทราบอีกครั้ง
biostatistics
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ดร.พญ. ภาสุรี แสงศุภวานิช (pasurees@gmail.com)
- รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส (tparamee@gmail.com)
- นางนฤมล สหบดี (knarumol@medicine.psu.ac.th)
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
12 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
8
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4
วิทยานิพนธ์
36
24
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวน (peer-review)
4.2 แผน ก แบบ ก2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวน (peer-review)
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ บทคัดย่อโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.2 รายละเอียดประสบการณ์การทำงาน (โดยการพิมพ์) จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.3 รายละเอียดชื่อที่อยู่และ E-mail Address ของผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร
(โดยการพิมพ์) จำนวน 1 ชุด
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
5.5 หนั ง สื อ รั บ รองการศึ ก ษาและคุ ณ สมบั ต ิ ป ระจำตั ว หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองประสบการณ์ ท ำงาน
(Recommendation) จำนวน 2 ชุด
5.6 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
5.7 หัวข้อเรื่องและรายละเอียดการทำวิจัยที่สนใจ
5.8 ผลการสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรืออื่นๆ เช่น CU-TEP, TOEFL, IELTS (ถ้ามี)
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. สอบข้อเขียน
ภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
โดยตรง
หลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
โดยตรง

สถานที่สอบ
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์

7. คำแนะนำหลักสูตร
7.1 Biomedical sciences เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึกระดับโมเลกุลหรืออณูชีววิทยา (Molecular biology)
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลไกการเกิดโรคและการดำเนินโรค ซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
7.2 เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและประยุกต์ที่มีมาตรฐานสากล เน้น
ให้การศึกษาด้านเซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีศักยภาพในการ
สร้างผลงานวิจัยในระดับสากล
7.3 การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รจะเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางและมี ส ่ ว นร่ว ม มี ก ารสอนปฏิ บ ั ต ิ ก ารที่
หลากหลายตรงตามงานวิจัยของนักศึกษา และมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ได้แก่ Journal club,
Research Preparation for Medical Sciences, Thesis progress แ ล ะ Biomedical and Technological
Sciences Seminar (BTS’s seminar) นอกจากนี้ ยังพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะในการรู้จักวิเคราะห์ด้วยตนเอง มี
ทักษะในการสื่อสาร นำเสนอผลงาน และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
7.4 ทุนการศึกษา
1) ทุนบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริง เงินเดือน 8,000
บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายนักศึกษาการนำเสนอผลงานในประเทศ ไม่เกิน 15,000 บาท
2) ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ไม่เกิน 80,000 บาท
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0-7445-1180-1
E-mail: biomed@medicine.psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
6 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
1 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็น ผู้ส ำเร็จ การศึกษาขั้น ปริญ ญาตรีห รื อเทียบเท่ า โดยเฉพาะสาขาวิช าวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ เช่น
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
4.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาอื่นซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร โดยคำนึงถึงประวัติการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสมประกอบการพิจารณา
4.3 อายุไม่เกิน 40 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae)
5.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ บทคัดย่อโครงการวิจัย 1 ชุด (ถ้ามี)
5.3 หนังสือรับรองการศึกษา (transcript)
5.4 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (Recommendation) จำนวน 2 ชุด
5.5 หัวข้อเรื่องและรายละเอียดการทำวิจัยที่สนใจ
5.6 หนังสือรับรองจากหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงาน)
5.7 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
5.8 ใบสมัคร
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5.9 ผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น
TOEFL (Paper Based)
TOEFL (Computer Based)
TOEFL (Internet Based)
IELTS
CU-TEP
PSU-TEP

ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ
ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน หรือ
ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาระบาดวิทยาเป็นองค์กรหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา ประเทศไทย โดยมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานหลากหลายในอาชีพ (แพทย์และ
พยาบาลในทุกสาขาวิชา นักคณิตศาสตร์และสถิติ ด้านกฏหมาย นักวิชาการ นักสาธารณสุข ด้านเศรษฐศาสตร์) เพื่อ
สร้างรากฐานที่มั่นคงในหลักการและแนวปฏิบัติของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเน้นการประยุกต์ใช้ทางด้าน
ระบาดวิทยา
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โทร 074-451165 โทรสาร 074-281166
E-mail: anyavadee@hotmail.com นส.อัญญวดี ลิ่มวชิรโชติ
saina.seeyong@gmail.com นส. ไซนา สีหยง
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 45,000บาท/ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาไทย
จำนวน 6,000 เหรียญสหรัฐ/ ปี
สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
8 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก1 แผน ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก1
แผน ก2
หมวดวิชาบังคับ
7
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
7
หมวดวิชาสัมมนา
2
วิทยานิพนธ์
36
20
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้สำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในแขนงวิชาที่เข้าศึกษา หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมหลักฐานรับรอง หรือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
3) ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้สำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
2) ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
(ส่งผ่านทางระบบการรับสมัคร หรือ E-mail: IBME.PSUinfo@gmail.com หรือยื่นโดยตรงที่หลักสูตรฯ)
5.1 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (กรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน)
5.2 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียน โดยระบุถึง สาเหตุ แรงจูงใจ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมทั้งงานวิจัยที่ต้องการศึกษาหรือสนใจ มีแนวคิดเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนั้น
อย่ า งไร โดยเขี ย นในลั ก ษณะเรี ย งความไม่ น ้ อ ยกว่ า 2 หน้ า กระดาษ A4 (สามารถเขี ย นเป็ น ภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ)
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5.3 บทความ บทคัดย่อ ที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือ ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์หรือตีพิมพ์แล้ว (ถ้ามี)
5.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
5.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ที่สอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ หลั ก สู ต รจะแจ้ ง ผู ้ ส มั ค ร ห้องประชุมหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้น 8
โดยตรง
อาคารศรีเวชวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ หรือ online
7. คำแนะนำหลักสูตร
สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดของสาขาวิชาและหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.bme.psu.ac.th
สามารถดูข้อมูลรายละเอียดทุนการศึกษา ดัง QR code ด้านล่าง

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาคารศรีเวชวัฒน์ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0-7445-1743 E-mail: IBME.PSUinfo@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 32,000 บาท/ ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 6 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
8
4
24
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรือ เภสัชศาสตร์ และ มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
4.2 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) พร้อมทั้ง letter of intention
5.2 หนังสือรับรองการศึกษา (transcript)
5.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ
5.4 Concept paper of research (อย่างน้อย 5 หน้า)
5.5 หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับ research methodology และ statistical analysis (หากมี)
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วัน เวลา และสถานที่สอบ
ความรู้ ทักษะพื้นฐานทาง research methodology หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครให้ทราบอีกครั้ง
และ biostatistics
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ดร.พญ. ภาสุรี แสงศุภวานิช (pasurees@gmail.com)
- รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส (tparamee@gmail.com)
- นางนฤมล สหบดี (knarumol@medicine.psu.ac.th)
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท
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คณะพยาบาลศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์-ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

8 คน
แบบ 1.1 แบบ 2.1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
14
4
54
36
54
54

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) ชาวไทย เป็นผู้สำเร็จจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และระดับปริญญาโทแผน ก สาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ
ชาวต่างประเทศ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มี
ระบบการให้อนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือ รับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแล
วิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร
2) มีผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่ มี
มาตรฐานสากลหรือวารสารระดับชาติเป็นอย่างน้อย 1 เรื่อง ในระยะเวลา 3 ปี
3) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ PSU-TEP โดยได้คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะไม่ต่ำกว่า 60% หรือมีผล
การสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ได้แก่
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
4) มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลจากประเทศของตน
5) ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม
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6) ไม่เป็นโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ
4.2 แบบ 2.1
1) ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1.1 – 4.1.7 ยกเว้นข้อ 4.1.2 มีผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากลหรือวารสารระดับชาติ เป็นอย่างน้อย 1
เรื่อง ในระยะเวลา 5 ปี
2) กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล แผน ข จะต้องเป็นสารนิพนธ์ที่ใช้
กระบวนการวิจัย และต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากล
หรือวารสารระดับชาติ เป็นอย่างน้อย 2 เรื่อง ในระยะเวลา 5 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
(ให้ยื่นส่งที่งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากเอกสารการสมัคร
ไม่ครบถ้วน จะไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์)
5.1 เอกสารต้นฉบับ
1) ใบประมวลผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด
2) ผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
3) ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจิต อย่างละ 1 ชุด (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) โดย
มีข้อความระบุในเอกสาร “ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”
4) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามที่สาขาวิชากำหนดจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
5) หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่ อจากต้นสังกัด หรือกรณียังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อฯ ให้ส่งหนังสือขอ
อนุญาตลาศึกษาฯ และจัดส่งหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อฯ ในภายหลังทันทีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
5.2 เอกสารฉบับสำเนา
1) สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด
2) สำเนาหน้าบทคัดย่อของผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
3) สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ) จำนวน 1 ชุด
5) โครงการวิจัย (ฉบับย่อ) ที่มีความสนใจจะทำ หากได้ศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ไม่เกิน 5 หน้า
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)

วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
กำหนดการจะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่ ง เน้ น การเตรี ย มดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการสร้ า งองค์ ค วามรู้
ทางการพยาบาลโดยกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพสูง การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลและนำปรัชญาตะวันออก
และภูมิปัญญาตะวันออกในการบูรณาการสู่การปฏิบัติ ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาทักษะและความสามารถของ
ดุษฎีบัณฑิต ในการเป็นผู้นำทางการพยาบาล และเป็นผู้นำในการพัฒนาจริยธรรมทางการพยาบาล นอกจากนี้ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นักศึกษามีโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 3 - 6 เดือน) และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากต่างประเทศเดินทางมาร่วม
สอนที ่ ค ณะพยาบาลศาสตร์ แ ละ/หรื อ ผ่ า นระบบ online นั ก ศึ ก ษาจึ ง มี โ อกาสเรี ย นรู ้ แ ละแลกเปลี ่ ย นความรู้
ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมด้วย
8. ติดต่อผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
8.1 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นิลมานัต
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
โทร. 0-7428-6571
E-mail: kittikorn.n@psu.ac.th
8.2 นางสาวรัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์ นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 0-7428-6456
E-mail: ratchaneekorn.s@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 นักศึกษาชาวไทย
ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 85,000 บาท/ภาคการศึกษา และ
ไม่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท/ภาคการศึกษา
9.2 นักศึกษาชาวต่างประเทศ จำนวน 125,000 บาท/ภาคการศึกษา
หมายเหตุ
1. กรณีผู้สมัคร สมัครเข้าศึกษาในแบบ 2.1 น้อยกว่า 6 คน คณะฯ อาจจะกำหนดให้ผู้สมัครในแบบ 2.1 ปรับ
แผนการเรียนให้เป็นแบบ 1.1
2. กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่จะรับในแต่ละปีการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ขอสงวน
สิทธิ์เปิดรับนักศึกษา
3. กรณีที่ไม่มีอาจารย์ซึ่งเชี่ยวชาญในหัวข้อซึ่งผู้สมัครนำเสนอคณะกรรมการหลักสูตร ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณารับสมัคร
4. กรณีผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะต้องดำเนินการสอบ Placement
Test ด้วยระบบ E-Testing โดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะส่งอีเมลแจ้งเตือน เพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรนานาชาติ)
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก 2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
21
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
3
วิทยานิพนธ์
12
รวม
36
4.คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
3) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.2 คุณสมบัติเฉพาะผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2
1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้
การรับรอง
2) มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง
4) กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบใน
ประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือ
รับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing regulatory authority) ในประเทศของผู้สมัคร
5) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดโดยที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ PSUTEP 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
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4.3 คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจาก 4.1 - 4.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
(ให้ยื่นส่งที่งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากเอกสารการสมัคร
ไม่ครบถ้วน จะไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์)
5.1 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
5.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
5.3ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
5.4สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ) จำนวน 1 ชุด
5.5หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานทางการพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ
5.6สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด
5.7 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
(ผู้สมัครทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ)

วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
กำหนดการจะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตที่สามารถให้การดูแลผู้รับบริการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณา
การศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒ นาวิจ ัย และนวั ตกรรมทางการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้ องการหรือ ปั ญหาสุขภาพของประชาชนใน
ระดับประเทศและนานาชาติ เป็นผู้นำทางคลินิกในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการและการ
ดูแลอย่างปลอดภัยทั้งรายบุ คคลและกลุ่ม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการวิจัยและคุณภาพการ
พยาบาล และสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม และยึดถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และมีการเรียนรู้ตลอดชี วิตเพื่อพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพ
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรนานาชาติ) โทร. 0-7428-6404 E-mail: waraporn.k@psu.ac.th,
waraporn_kongsuwan@yahoo.co.uk
8.2 นางสาวเยาวภา คชศิริ นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 0-7428-6456 E-mail: ikae22@hotmail.com

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 35,000 บาท /ภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาชาวไทย)
หมายเหตุ คณะพยาบาลศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์เปิดรับนักศึกษา ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านน้อยกว่า 5 คน สำหรับผู้สอบ
ผ่าน จะสงวนสิทธิ์ให้เป็นผู้เข้าศึกษาในปีถัดไป
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คณะวิทยาศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

5 คน
 แบบ 1.1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
48
48

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์สาขาวิชาวิทยาการคณนา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 รายงานผลการเรียน ระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท หรือหนังสือรับรองที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 2563 (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ชุด
5.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานและ/หรืออาจารย์ผู้สอน จำนวน 2
ท่าน โดยนำส่งเป็นเอกสารปิดผนึก
5.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 50% (ถ้ามี)
5.4 รายงานผลการเรียน ระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท ฉบับจริงให้นำมายืนยันในวันสอบสัมภาษณ์
5.5 ส่งเอกสารตามข้อ 5.1-5.3 โดยระบุ ถึง รศ.ดร.สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
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6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยคณิตศาสตร์ขั้นสูงและสามารถทำวิจัยได้
ด้วยตนเองโดยนักศึกษาสามารถเลือกทำวิจัยในสาขาที่สนใจ บุคลากรในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตวิเคราะห์
พีชคณิต ทฤษฎีจำนวน และคณิตศาสตร์ประยุกต์ นอกจากนี้ หลัก สูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะด้านการสอนใน
ระดับปริญญาตรีสำหรับผู้เรียนที่สนใจประกอบอาชีพด้านการสอนเมื่อสำเร็จการศึกษาในระหว่างที่ศึกษา หลักสูตรได้
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์ ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
ห้อง M.306 ตึกคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร 074-28-8639 E-mail: supawadee.p@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแบบ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

10 คน
แบบ 1.1 แบบ 2.1  แบบ 2.2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
5
7
7
17
48
36
48
48
36
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี หรือเทียบเท่า โดย
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) มี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษตามที ่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ำหนด หรื อ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี หรือเทียบเท่า โดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) มี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษตามที ่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ำหนด หรื อ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีหรือเทียบเท่าโดยมีผล
การเรียนในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 10% แรกของชั้นเรียน) และมีประสบการณ์ ในการ
ทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเคมีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) มี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษตามที ่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ำหนด หรื อ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 รายงานผลการเรียน ระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท จำนวน 1 ชุด
5.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ :
(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
- 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% (กรณีที่สมัครแบบ 2.2) หรือ
- CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
5.3 กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จะต้องดำเนินการสอบผ่านระบบ e-Testingโดยบัณฑิต
วิทยาลัยจะกำหนดบัญชีและระยะเวลาในการสอบแก่ผู้สมัครผ่านทางอีเมลล์ที่ระบุในใบสมัคร
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นดุษฎีบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความรู้เชิงลึกในเรื่องปฏิกิริยาเคมีและอัตรกิริยาของสสาร ตลอดจนมี
ทักษะในการใช้เครื่องมือและแปลผลข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้อง สามารถออกแบบกระบวนการวิจัยและบูรณาการความรู้
ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีความเป็นผู้ใฝ่รู้อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.จุฑานัฎ แก้วบำรุง โทร 074-288445 Email: juthanat.k@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
4 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน แบบ 1.1 แบบ 1.2  แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
6
11
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
13
วิทยานิพนธ์
48
72
36
48
รวม
48
72
48
72
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 1.2 และ แบบ2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 รายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี
5.2 ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยโดยย่อ(proposal) พิมพ์ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 – 2 หน้า
5.3 หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ
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6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
7.1 ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
(ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Microbiology)
7.2 ปรัชญา
ปรัชญาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คือ
การ
จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและผลลัพธ์ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต มุ่งเน้นการสร้างผู้นำทางวิชาการและการวิจัยที่มีจรรยาบรรณของนักวิจัย มีความรู้และ
ทักษะการวิจัยเชิงลึกทางจุลชีววิทยา สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการ หรือ นวัตกรรม เพื่อการ
แก้ปัญหาทางจุลชีววิทยาที่ซับ ซ้อนและการพัฒนางานด้านจุลชีววิทยาเพื่ อการขับเคลื่อนการพัฒ นาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสามารถเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลได้
7.3 จุดเด่นของหลักสูตร
1) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านวิชาการและ
วิจัยในด้านที่เป็นจุดแข็งของประเทศ คือ การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพสูงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนทั้งทางด้านการแพทย์ อาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์เศรษฐกิจแบบ BioCircular-Green (BCG) Economy และเป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น ของสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals; SDGs)
2) มีรายวิชาในหลักสูตรที่ตอบโจทย์ผู้สนใจประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ทั้งในหน่วยงานรัฐ
ภาคเอกชน และการประกอบธุรกิจ
3) มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และจุลชีววิทยาประยุกต์ มีความโดดเด่น
ด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
7.4 ประเด็นวิจัย
1) ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (พืชและจุลินทรีย์) เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
2) การศึกษาระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์ก่อโรค (แบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต) และแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ
3) จุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะปลูกพืช และสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ควบคุมทางชีวภาพ การใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดสารพิษ พลังงานชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ
4) จุลินทรีย์และเอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น
5) ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
7.5 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) อาจารย์ในสถาบัน การศึกษาเพื่ อทำหน้าที่ส อนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาหรือศาสตร์ ที่
ใกล้เคียง
2) นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
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3) ผู้ช่วยผู้จัดการห้องปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาของสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน
4) ผูช้ ่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพหรือผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5) ประกอบธุร กิจ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคหรือการใช้ประโยชน์ จาก
จุลินทรีย์
7.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ
2) บูรณาการองค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเข้ากับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทที่สำคัญของภาคใต้
3) วิเคราะห์ลักษณะที่แสดงออกและคุณสมบัติทางสรีรวิทยาของจุลินทรียได้ลึกถึงระดับเซลล์ หรือ ระดับ
โมเลกุล
4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5) ออกแบบงานวิจัยบนพื้นฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
6) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในบทบาทของสมาชิกและผู้นำเพื่อการพัฒนางานวิจัย
7) นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
8.ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทรโทร. 0-7428-8314 E-mail: pimonsri.m@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแบบ  แบบ1.1  แบบ 1.2  แบบ2.1  แบบ2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
6
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
6
วิทยานิพนธ์
48
72
36
รวม
48
72
48

แบบ 2.2
18
6
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการเรียนดีมาก
มีประสบการณ์ในโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีวเคมีและมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัยเรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในโครงงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีวเคมีหรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มีผลการเรียนดีมาก
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้ าศึกษา
ระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาชีวเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีและมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
4.3 แบบ 2.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และมี
ผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
4.4 แบบ 2.2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการเรียนดีมาก
หรื อ อยู ่ ใ น 10% แรกของชั ้ น และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษตามประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เรื ่ อ งเกณฑ์ ค วามรู้
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
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ช ี ว เคมี ผู้ เข้ า ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกต้ อ งมี ผ ลก ารสอบภ า ษา อั ง ก ฤษ ตามปร ะ กาศบั ณฑ ิ ต ว ิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 Transcript ระดับปริญญาตรีและ/หรือระดับปริญญาโทและเอกสารการศึกษาอื่นๆ
5.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือเอกสารหลักฐานรับรองผลงานวิจัย (ถ้ามี)
5.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์
กรณีที่ไม่มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยคณะฯอนุโลมให้ใช้ผลการสอบความรู้
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปีดังนี้
1) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนแบบ 1.1 และ 2.1 (โท-เอก)
PSU-TEP คะแนนทักษะ reading & structure ไม่ต่ำกว่า 55% หรือ
CU-TEP คะแนนรวม 3 ทักษะไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
2) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนแบบ 1.2 และ 2.2 (ตรี-เอก)
PSU-TEP คะแนนทักษะreading & structure ไม่ต่ำกว่า 50% หรือ
CU-TEP คะแนนรวม 3 ทักษะไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
3) กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเป็นนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามคุณสมบัติผู้สมัคร
ชาวต่างชาติดังนี้
TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนหรือ
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนนหรือ
TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนนหรือ
TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนนหรือ
IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนนหรือเทียบเท่าดังนี้
PSU-TEP คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ (ฟังอ่านเขียน) ไม่ต่ำกว่า 50% หรือ
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนนหรือ
TOEFL (revised Paper-delivered Test) ไม่ต่ำกว่า 34 คะแนน
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
4 เมษายน 2565

สถานที่สอบ
วท407 หรือสอบผ่านระบบ Zoom
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7. คำแนะนำหลักสูตร
ชีวเคมีเป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญเรื่อง BCG และงานด้าน Bioeconomy ของประเทศไทยและเกี่ยวข้อง
กับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตซึ่งต้องเรียนรู้ในระดับโมเลกุลขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาโครงสร้างและการทำหน้าที่ที่
สัมพันธ์กันและยังเป็นศาสตร์พื้นฐานของการศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกแขนงเช่นเภสัชวิทยาสรีรวิทยากายวิภาค
ศาสตร์ชีววิทยาเป็นต้น ซึ่ งการเรียนรู้หลักการทางชีวเคมีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งการคิดค้นแนวทางการป้องกัน
หรือรักษาโรคนี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางชีวเคมีเชิงลึกเช่นความรู้เกี่ยวกับการจั บกันระหว่างไวรัสกับเซลล์เจ้าบ้าน
การเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรมของไวรัสเป็นต้น รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคมหรือประเทศชาติซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นอกจากนี้
การทำวิจัยในสาขาชีวเคมียั งสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ จนนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มี
ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในปัจจุบันรวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพ
เศรษฐกิจหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีมีเป้าหมายเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการทําปฏิบัติการในศาสตร์ชีวเคมีที่ทันสมัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานเหตุ
และผลสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่มีความเป็นผู้นําทางวิชาการมีสามารถทํางานและ
พัฒนางานวิจัยด้านชีวเคมีที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคมหรือประเทศชาติซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เดชาเสริมวิทยวงศ์โทร 0-7428-8271 มือถือ 082-586-8247
E-mail: decha.s@psu.ac.th และ dechas@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา

5 คน
แบบ 1.1

แบบ 2.1

 แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
7
7
5
17
48
36
48
48
48
72

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำวิจัยในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า แต่มีประสบการณ์
การทำวิจัยในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ
4) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับ
จากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
4.2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำวิจัยในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
3) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับ
จากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
4.3 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับดี
มาก และมีประสบการณ์การทำวิจัยในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มาไม่น้อยกว่า 1 ปีและมีเอกสารหลักฐาน
รับรอง
2) มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
3) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับ
จากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
5.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (transcript) ระดับปริญญาตรี/โท จำนวน 1 ชุด
5.3 รายละเอียดหัวข้องานวิจัยที่สนใจสั้นๆ
5.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ
6. กำหนดการสอบ
การเปิดรับสมัครรอบตลอดปี (เข้าศึกษา 1 และ 2 /2565)
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาเทอม 1
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
ห้ อ ง B.206 อาคารชี ว วิ ท ยา
เวลา 13.30-16.00 น.
และ/หรือ ออนไลน์
สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาเทอม 2

วันที่ 19 กันยายน 2565
เวลา 13.30-16.00 น.

ห้ อ ง B.206 อาคารชี ว วิ ท ยา
และ/หรือ ออนไลน์

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้เชิงลึก
ทางชีววิทยา สามารถบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างงานวิจัยที่
เป็นมาตรฐานระดับสากล สื่อสารความรู้สู่สาธารณะโดยใช้สื่อรูป แบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ โดยเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตว์ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ได้แก่ ด้านเซลล์และพันธุศาสตร์ ด้านสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลาย และ
ด้านนิเวศวิทยา พร้อมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้าในแขนงวิชาที่ส นใจ ตลอดจนเป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ โทร. 074-288509 E-mail : sahut.c@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

3 คน
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
6
6
6
18
48
36
48
48
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีประสบการณ์การทําวิจัยในสาขาชีววิทยาโมเลกุล และ
ชีวสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีประสบการณ์การทําวิจัย
ในสาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีผลงานวิจัยที่ได้ทําสําเร็จ
แล้ว โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
4.2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณทิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปีนับ
จากวันสมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
4.3 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนดีมาก
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณทิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันสมัครเขาศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หนังสือรับรองการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
5.2 ใบแสดงผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มุ่งผลิตนักวิจัยที่สามารถปฏิบัติ
งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ขณะเดียวกันก็เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ เน้นให้เป็น
นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยในด้านชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ พร้อมที่จะติดตามเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าและบูร ณาการกับ ศาสตร์อื่น ๆ โดยดุษฏีบัณทิตสามารถทำวิจัยเชิงลึกได้ สามารถคิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยของตนเองได้ แก้ปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อน 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
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
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.วราพร วรรณนา โทร. 0-7428-8789 E-mail: w.wanna@yahoo.com , w.warapond@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1 แบบ 1.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
48
72
รวม
48
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์
สาขาฟิสิกส์ สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขา
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก และ/หรือมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาธรณี
ฟิสิกส์หรือธรณีวิทยาโดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แบบ 1.2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง หรือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา
โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ ฟิสิกส์ หรือธรณีวิทยาโดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 รายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด
5.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ด้านการวิจัย จำนวน 1 ชุด
5.3 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) จากอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัย หรือผู้บังคับบัญชา รวม 2 ท่าน โดยใส่ซองปิดผนึกแยกจากใบสมัคร
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5.4 โครงร่างการวิจัยที่สนใจจะศึกษาและทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
5.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 50%
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
งานวิจัยพื้นฐานทางด้านธรณีฟิสิกส์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งโดยตรง

สถานที่สอบ
P205อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

7. คำแนะนำหลักสูตร
เป็นหลักสูตรแบบ 1 ซึ่งเน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์อาจเสนอให้เรียนรายวิชาในระดับปริญญาโท หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วย
กิต นักศึกษาต้องผ่านการเสนอสัมมนาในรายวิชาสัมมนาระดับปริญญาโทของภาควิชาฟิสิกส์ อย่างน้อย 3 ครั้ง สำหรับ
ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และอย่างน้อย 4 ครั้ง สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยเนื้อหาเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการในกลุ่มวิชาที่สนใจ และต้องเป็นผู้เข้าฟังสัมมนาของผู้อื่น
อย่างสม่าเสมอที่ภาควิชากำหนด ภาควิชาฯจะพิจารณาสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการสมัครขอรับทุน
ผู้ช่วยสอน หรือทำงานในฐานะผู้ช่วยวิจัยซึ่งจะมีค่าตอบแทนให้และนักศึกษาทุกคนจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัย
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดี ยอดขยัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0-7428-8765
E-mail : sawasdee.y@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1 แบบ 1.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
วิทยานิพนธ์
48
72
รวม
48
72
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี
วัสดุศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาฟิสิกส์โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติในสาขาวิจัยนั้นๆ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แบบ 1.2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี วัสดุ
ศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ผู้สมัครต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์
ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 สำเนาทรานสคริปต์ (Transcript)
5.2 โครงร่างการวิจัยที่คาดว่าจะทำ ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญ การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่มาก่อน
ขอบเขตของงานวิจัยที่คาดว่าจะทำ
5.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติการเรียน ประวัติ หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัคร
การทำวิจัย และสิ่งที่วางแผนว่าจะทำหากได้รับ โดยตรง
การตอบรับให้เป็นนักศึกษา

สถานที่สอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัคร
โดยตรง

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถจัดการปัญหาในอุตสาหกรรม 5
ด้าน คือ สุขภาพผู้สูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือดิจิทัล โดยเน้นบูรณาการ
ความรู้ทางฟิสิกส์ร่วมความรู้สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์หรือนวัตกรรมเพื่อจัดการปัญหาใน
อุตสาหกรรม 5 ด้าน ดังกล่าว เช่น การพัฒ นาหน้ากากอนามัยจากการขึ้นรูปเส้นใยนาโนอิเล็กเทรทด้ว ยเทค
นิกอิเล็กโทรสปินนิ่ง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์ใช้เองราคาประหยัดในประเทศซึ่งจำเป็นอย่า ง
ยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในปีที่ผ่านมา การพัฒนา
เซนเซอร์ชีวภาพบนฐานของเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงสำหรับการตรวจวัดการปนเปื้อนของสารพิษในอาหารทะเล และใน
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมไทยและยกระดั บคุณภาพของสินค้าเกษตรส่งออก การ
พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยกล้องอินฟราเรดสำหรับคัดกรองผู้ป่วยในปริมาณมาก ซึ่งจะช่วยยกระดับ
ความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ในประเทศ และช่วยลดความเสี่ยงของการพึ่งพา
การนำเข้าเทคโนโลยีจ ากต่างประเทศ การหาโครงสร้างทางธรณีว ิทยาใต้ผ ิว ดินเพื่อประยุกต์ ใช้ในการสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติอันสำคัญยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาสารสนเทศเชิงควอนตัมความปลอดภัยสูง
เป็นต้น และสร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีคุ ณธรรม
จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง นักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนได้
ดังนี้
แผน 1.1 ประกอบด้วย (1) รายวิชาบังคับลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต และ (2) วิทยานิพนธ์ จำนวน 48
หน่วยกิต
แผน 1.2 ประกอบด้วย (1) รายวิชาบังคับลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต และ (2) วิทยานิพนธ์ จำนวน 72
หน่วยกิต
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-7428-8728 E-mail: chittanon.b@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน แบบ 1.1 แบบ 1.2แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
6
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
วิทยานิพนธ์
48
72
36
สัมมนา*
6*
6*
6*
ระเบียบวิธีการวิจัย*
2*
2*
2*
รวม
48
72
48
* ลงทะเบียนเรียนไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.2
6
18
48
6*
2*
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
3.30 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
4.2 แบบ 2.1
1) เป็น ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต หรื อวิ ศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ
หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
มาอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
4.3 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) โดยมีผลการเรียนดีมากหรือได้เกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง หรือได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
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4.4 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมี
ผลการเรียนดีมากหรือได้เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง หรือได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
- เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ
- มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นคอมพิ ว เตอร์ และการสื ่ อ สารมาอย่ า งน้ อ ย 5 ปี หรื อ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดและสอบมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 โครงการวิจ ัย แบบย่ อเป็น ภาษาอั ง กฤษที่ คาดว่าจะทาเป็นวิ ทยานิ พนธ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้ อ หา
ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยพอสังเขป
5.2 หลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ PSU-TEP (ต้องมีผลการสอบ มา
แสดงซึ่งอาจยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็ได้)
5.3 หนังสือรับรองจากผู้รับรอง 3 ท่าน (แบบฟอร์มหนังสือรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.cs.psu.ac.th/interest_Doctoral.html)
5.4 ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ามี)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
ทั้งแบบ 1 และแบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
ผลงาน (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โทร. 0-7428-8584, โทรสาร 0-7444-6917
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
8
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4
หมวดวิชาสัมมนา
2*
2*
2*
วิชาจริยธรรมการวิจัย
1*
1*
1*
วิทยานิพนธ์
48
72
36
รวม
48
72
48
(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต)

แบบ 2.2
8
16
2*
1*
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในด้านพอลิเมอร์ และมี
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
และมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพดี อย่างน้อย 2 ผลงาน และ
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผลการเรียนระดับดีมาก หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผลการเรียนระดับดีมาก และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์มา
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอัง กฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
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4.3 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในด้านพอลิเมอร์หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.4 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในด้านพอลิเมอร์หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับดีมากและ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ผู้สอน
หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ชุด
5.2 หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 1 ชุด
5.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์
5.4 สำเนาหน้าแรกผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (กรณีสมัครแบบ 1.1)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.สิริญญา จันทรักษ์ โทร 074-288364 Email: sirinya.c@psu.ac.th
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
6 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแบบ
แบบ 1.1 แบบ 1.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
48
72
รวม
48
72
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาสรีรวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและ
3) มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องหรือมีประสบการณ์การทำวิจัยที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 แบบ 1.2
1) เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือ
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการเรียนในระดับดีมาก
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและ
3) มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ์การทำวิจัยที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบประมวลผลการศึกษา 1 ชุด
5.2 ใบรับรองประสบการณ์การทำงานด้านสรีรวิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.3 เอกสารความสนใจงานวิจัยทางสรีรวิทยา หรือโครงร่างงานวิจัยที่สนใจเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็น
นักศึกษา
5.4 หนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบหรือลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาจำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครที่เป็น
ข้าราชการ)
5.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 50% (ถ้ามี)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแห่งเดียวในภาคใต้เเละเป็นหลักสูตรวิจัย (Research-based degree) โดยมี
รายวิชาเลือกต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจได้เช่นสรีรวิทยาของระบบประสาท, ระบบประสาท
เเละพฤติกรรม,ชีววิทยาของเซลล์เเละโมเลกุล , การขนส่งผ่านเมมเบรน, สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารเเละ
กระเพาะปัสสาวะงานวิจัยในหลักสูตรศึกษาตั้งเเต่ระดับเซลล์โมเลกุล , เนื้อเยื่อ, โมเดลสัตว์ทดลองเเละมนุษย์โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตอาจารย์เเละนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในกลไกการทำงานของร่างกายในภาวะปกติ
และผิดปกติ เเละสามารถสร้างงานวิจัยเเบบบูรณาการกับสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามเเนวทางยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
เเละการเเพทย์ของประเทศ
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.นิภาพร คนธภักดี โทร 0-7428-8214 E-mail: nipaporn.kon@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
8 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
11
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
7
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับสาขาวิชากาย
วิภาคศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
4.2 แผน ก แบบ ก2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั นตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวขัองโดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า 2.5
และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบรับรองผลการศึกษาหรือเทียบเท่า
5.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5.3 ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
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6. กำหนดการสอบ หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
วิชาที่สอบ
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง คณะวิทยาศาสตร์

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนโดยคณาจารย์ ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับมหกายวิภาค จุลกายวิภาค
และชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจนถึงมนุษย์ และมุ่งเน้นการใช้วิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่ อให้เกิดการประยุกต์ใช้
ในการวิจัยอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ดารงอยู่อย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติของภาคใต้
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ สามารถร่วมงานได้หลากหลายหน่วยงาน เช่น วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลั ยสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย รวมไปถึงกายภาพบำบัด
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.พันโทหญิงวิภาพรรณ ขิมมากทอง โทร 086-7824430, 074-288131E-mail: wipapan.k@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
3
หมวดวิชาบังคับเลือก
3
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
วิทยานิพนธ์
36
18
สัมมนา*
3*
2*
รวม
36
36
*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในรายวิชาทางคณิตศาสตร์
3) ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 Transcript ฉบับสมบูรณ์ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2563 ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
5.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานและ/หรืออาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย
จำนวน 2 ท่าน ให้นำส่งเป็นเอกสารปิดผนึก
5.3 Transcript ฉบับจริงให้นำมายืนยันในวันสอบสัมภาษณ์
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5.4 ให้ ส ่ ง เอกสาร ทั ้ ง 5.1 – 5.2 ทางไปรษณี ย ์ ต ามที ่ อ ยู ่ ท ี ่ ร ะบุด ้ า นล่ าง จ่ า หน้ า ซองถึ ง รศ.ดร.บุ ญ รอด
ยุทธานันท์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90112
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7.ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.บุญรอด ยุทธานันท์ ประธานหลักสูตรฯ ห้อง M317 ตึกคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร 0-7428-8698 E-mail: boonrod.y@psu.ac.th
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา

132

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
5
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
11
วิทยานิพนธ์
20
รวม
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรือเทียบเท่า โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
4.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 4.1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 มีประสบการณ์ในการทำงานที่
เกี่ยวข้องกับเคมี ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารหลักฐานรับรอง
4.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด และให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 รายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี
5.2 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี(TOFEL
(PBT, ITP, CB, IBT) IELTS CU-TEP และ PSU-TEPเท่านั้น) (สามารถยื่นหลักฐานได้อย่างช้าที่ส ุด คื อตอนสอบ
สัมภาษณ์)
5.3 กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรจะดำเนินการจัดให้ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ
โปรแกรม Tell Me More โดยต้องได้ระดับผลการสอบ Placement Test ในระดับ Intermediate+ เกณฑ์ขั้นต่ำ
5.0 คะแนน (ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบสัมภาษณ์และยื่นหลักฐานได้อย่างช้าที่สุดคือตอนสอบสัมภาษณ์ )
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6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สาขาเคมี ที่มีความรู้
ภาคทฤษฎีที่ลึกซึ้ง เข้าใจกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย สามารถนาไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกชาติทุกภาษา
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.จุฑานัฎ แก้วบำรุง โทร 074-288445 Email: juthanat.k@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
6 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
 แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
8
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
วิทยานิพนธ์
36
22
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีประสบการณ์ในการทำงาน
วิจัย หรือ โครงงานที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และ
3) ผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศต้องแสดงผลการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ และผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา
4.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และ
2) ผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศต้องแสดงผลการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ และผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 รายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี
5.2 ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยโดยย่อ(proposal) พิมพ์ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 – 2 หน้า
5.3 หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ
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6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
7.1 ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
(ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Microbiology)
7.2 ปรัชญา
ปรั ช ญาของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คื อ
การจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและผลลัพธ์ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาการและนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณของนักวิจัย มีความสามารถ
ในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยาเพื่อการศึกษาจุลินทรีย์และการใช้เทคโนโลยี
จุลินทรีย์ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านจุลชีววิทยา สามารถถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศได้
7.3 จุดเด่นของหลักสูตร
1) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านวิชาการและ
วิจัยในด้านที่เป็นจุดแข็งของประเทศ คือ การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพสูงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนทั้งทางด้านการแพทย์ อาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์เศรษฐกิจแบบ BioCircular-Green (BCG) Economy และเป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น ของสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals; SDGs)
2) มีรายวิชาในหลักสูตรที่ตอบโจทย์ผู้สนใจประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ทั้งในหน่วยงานรัฐ
ภาคเอกชน และการประกอบธุรกิจ ทั้งรายวิชาทั่วไป เช่น รายวิชาความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ รายวิชาจริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา รายวิชาจุลชีววิทยาทันสมัย และรายวิชา
ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมทางจุลชีววิทยาเป็นต้น
3) มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และจุลชีววิทยาประยุกต์ มีความโดดเด่น
ด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
7.4 ประเด็นวิจัย
1) ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (พืชและจุลินทรีย์) เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
2) การศึกษาระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์ก่อโรค (แบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต) และแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ
3) จุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะปลูกพืช และสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ควบคุมทางชีวภาพ การใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดสารพิษ พลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพ
4) จุลินทรีย์และเอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น
5) ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
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7.5 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) อาจารย์ในสถาบัน การศึกษาเพื่อทำหน้าที่ส อนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาหรือศาสตร์ ที่
ใกล้เคียง
2) นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
3) ผู้ช่วยผู้จัดการห้องปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาของสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน
4) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพหรือผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5) ประกอบธุร กิจ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคหรือการใช้ประโยชน์ จาก
จุลินทรีย์
7.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ
2) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทที่สำคัญของภาคใต้
3) วิเคราะห์ลักษณะที่แสดงออกและคุณสมบัติทางสรีรวิทยาของจุลินทรียได้อย่างถูกต้อง
4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5) วางแผนงานวิจัยบนพื้นฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
6) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในบทบาทของสมาชิกและผู้นำเพื่อการพัฒนางานวิจัย
7) นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
8.ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทรโทร. 0-7428-8314 E-mail:pimonsri.m@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

6 คน
 แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผนก แบบ ก1 แผนก แบบ ก2
14
2
36
20
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยีชวี ภาพหรือ
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่<ต่ำกว่า 3.0 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับชีวเคมี โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรองหรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยีชวี ภาพหรือ
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 Transcript ระดับปริญญาตรีและเอกสารการศึกษาอื่น ๆ
5.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือเอกสารหลักฐานรับรองผลงานวิจัย (ถ้ามี)
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6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
ชีวเคมีเป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญเรื่อง Bio-economy/Circular economy/Green economy (BCG)
ของประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตซึ่งต้องเรียนรู้ในระดับโมเลกุลขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา
โครงสร้างและการทำหน้าที่ที่สัมพันธ์กันและยังเป็นศาสตร์พื้นฐานของการศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกแขนงเช่น
เภสัชวิทยาสรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์ชีววิทยาเป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้หลักการทางชีวเคมีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งการ
คิดค้นแนวทางการป้องกันหรือรักษาโรคนี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางชีวเคมีเชิงลึกเช่นความรู้เกี่ยวกับการจับกัน
ระหว่างไวรัส กับ เซลล์เจ้าบ้านการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรมของไวรัสเป็นต้น รวมถึงสามารถนำความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคมหรือประเทศชาติซึ่งสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล นอกจากนี้การทำวิจัยในสาขาชีวเคมียังสามารถบูรณาการเข้า กับศาสตร์อื่น ๆ จนนำไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในปัจจุบันรวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจหลักสูตรมหาบัณฑิตชีวเคมีมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการทําปฏิบัติการในศาสตร์ชีวเคมีที่ทันสมัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานเหตุ
และผล สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทํางานและงานวิจัยด้านชีวเคมี
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เดชาเสริมวิทยวงศ์โทร 0-7428-8271 มือถือ 082-586-8247
E-mail: decha.s@psu.ac.th และ dechas@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
7 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
5
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
11
วิทยานิพนธ์
36
20
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า และได้ผ่านการทำงานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา
2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับ รองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับ
จากวันที่สมัครเข้าศึกษา เช่น TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, IELTS ไม่ น้อยกว่า4.0 คะแนน,
CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน, PSU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45, หรือผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอื่นตามดุลย
พินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
4.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย
ในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปีและมีเอกสารหลักฐานรับรอง
3) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับ
จากวันที่สมัครเข้าศึกษา เช่น TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, IELTS ไม่ น้อยกว่า4.0 คะแนน,
CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน, PSU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45, หรือผลการสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
5.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
5.3 รายละเอียดหัวข้องานวิจัยที่สนใจสั้นๆ
5.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ (เข้าเทอม 1)

วันและเวลาสอบ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-12.00 น.

สถานที่สอบ
ห้ อ ง B.206 อาคารชี ว วิ ท ยา และ/หรื อ
ออนไลน์

สอบสัมภาษณ์ (เข้าเทอม 2)

วันที่ 19 กันยายน 2565
เวลา 9.00-12.00 น.

ห้ อ ง B.206 อาคารชี ว วิ ท ยา และ/หรื อ
ออนไลน์

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมหาบัณฑิตที่
สามารถประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยาเพื่อออกแบบและปฏิบัติการวิจัยที่เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ สื่อสารความรู้สู่
สาธารณะโดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกันก็เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตว์ในบริเวณคาบสมุทรมาลายู ได้แก่ ด้านเซลล์และพันธุศาสตร์ ด้าน
สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลาย และด้านนิเวศวิทยา พร้อมทั้งสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในแขนงวิชาที่สนใจ ตลอดจนเป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ โทร. 074-288509 E-mail : sahut.c@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
7 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
6
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
วิทยานิพนธ์
36
24
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทําโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำ
โครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีผลงานวิ จัยที่ได้ทําสําเร็จแล้ว โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับ
จากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
4.2 แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2) เป็น ผู้ส ําเร็จ การศึก ษาตามข้อ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ กว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ ในการทํ า
โครงงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีเอกสารหลักฐานรับรอง
3) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับ
จากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หนังสือรับรองการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
5.2 ใบแสดงผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
ปฏิบัติงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันก็เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ ของประเทศ
เน้นให้เป็นนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยในด้านชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ พร้อมที่จะติดตาม
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 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
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
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- Bioinformatics for biomedical science
มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.วราพร วรรณนา โทร. 0-7428-8789 E-mail: w.wanna@yahoo.com, w.warapond@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
8 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
12
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์
4.2 แผน ก แบบ ก2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทางาน
ทางด้านฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีผล
การสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเข้า
ศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่ได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนดและให้
อยู่ในดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยผลสอบความรู้ภ าษาอังกฤษต้องมาจากสถาบันที่บั ณ ฑิต
วิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ ดังนี้ PSU-TEP, CU-TEP, TOEFL, IELTS
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 รายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด
5.2 ผลสอบภาษาอังกฤษ 1 ชุด
5.3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ด้านการวิจัย จำนวน 1 ชุด
5.4 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) จากอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัย หรือผู้บังคับบัญชา รวม 2 ท่าน โดยใส่ซองปิดผนึกแยกจากใบสมัคร
5.5 โครงร่างการวิจัยที่สนใจจะศึกษาและทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ มุ่งเน้นผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
ธรณีฟิสิกส์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านธรณีฟิสิกส์ เพื่อการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแหล่งแร่ แหล่งน้าใต้ดิน
แหล่งน้ามัน ธรณีวิทยาโครงสร้าง และเพลตเทกโทนิกส์ งานสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตามการปนเปื้อนภายใต้ผิวดิน
งานโบราณคดี เช่น การค้นหาโบราณคดีสถานหรือโบราณวัตถุที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน งานวิศวกรรม เช่น การค้นหาระบบ
สาธารณูปโภคที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินในระดับตื้น หรือการตรวจหาความลึกถึงชั้นดินดาน เป็นต้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ ประกอบด้วย วิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการและวิชา
สัมมนารวม 18 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี โดยหลักสูตรมีคณาจารย์ที่
ทรงคุณวุฒิ มีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทดลอง เครื่องมือวิจัย และซอฟต์แวร์ ด้านธรณีฟิสิกส์ที่หลากหลายและ
ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย สำหรับการเรียนการสอน การทำปฏิบัติการ และการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ด้าน
ธรณีฟิสิกส์
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดี ยอดขยัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0-7428-8765
E-mail : sawasdee.y@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
16
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00
ขึ้นไปในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
2) จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 1 ปี หรือ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์การทำวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ
4.2 แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00
ขึ้นไปในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครแผน ก แบบ ก1)
5.2โครงร่างงานวิจัยที่สนใจ และ/หรือ มีความประสงค์จะทำเป็นงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามีจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ)
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์-ความรู้ทั่วไป/วิทยาศาสตร์
สัมภาษณ์-ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์

วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง ผ่านระบบ Zoom หรือที่คณะ
วิทยาศาสตร์ (ตึก BSc)

7. คำแนะนำหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างกำลังคน และการ
พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย จากประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยที่มีอย่างต่อเนื่อง
ภายในระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา ทำให้ในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งใน
สถาบันการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์
หลากหลายสาขา ได้แก่ การตรวจพิสูจน์ทางเคมี ชีววิทยา อณูชีววิทยา และฟิสิกส์ และสาขาที่ไม่มีสอนที่หลักสูตรอื่น
ๆ เช่น นิติเคมีไฟฟ้า นิตินิเวศวิทยา นิติเรณูวิทยา ซึ่งสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ที่หลักสูตรฯที่โดดเด่น
รวมถึงมีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และผลิตงานวิจัยทาง นิติวิทยาศาสตร์ที่มี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มากกว่าหลั กสูตรนิติวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ในประเทศไทย
นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ หน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์
ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมถึงหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ Flinders University เครือรัฐ
ออสเตรเลีย University of Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย Lund University ประเทศสวีเดน และ UniversitiSains
Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย อีกด้วย
หลักสูตรประกอบด้วย 2 แผนการศึกษา คือ
แผน ก แบบ ก1 สำหรับผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์วิจัย และคุณวุฒิเฉพาะทาง จะทำวิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ที่สนใจวิทยาการด้านนี้ แต่ยังขาด
ความรู้และประสบการณ์ จะต้องเรียนรายวิชาบังคับจำนวน 15 หน่วยกิต รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
ทำวิทยานิพนธ์จำนวน 18 หน่วยกิต
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
โทร 0-7428-8565E-mail: pthanakiatkrai@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

10 คน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3
12
36
21
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 ผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี
วัสดุศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาฟิสิกส์โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่และมี
เอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 ผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี
วัสดุศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมีเอกสาร หลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 สำเนาทรานสคริปต์
5.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะทำ ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญ การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่มา
ก่อน ขอบเขต
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติการเรียน ประวัติการทำวิจัย และ หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
สิ่งที่วางแผนว่าจะทำหากได้รับการตอบรับให้เป็นนักศึกษา
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ ส ิ ก ส์ มุ ่ ง ผลิ ต บัณ ฑิ ตที ่ม ี ค วามสามารถจั ด การปั ญ หาใน
อุตสาหกรรม 5 ด้าน คือ สุขภาพผู้สูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือดิจิทัล โดย
เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อจัดการปํญหาในอุตสาหกรรม 5 ด้านดังกล่าว เช่น การพัฒนาหน้ากาก
อนามัยจากการขึ้นรูปเส้นใยนาโนอิเล็กเทรทด้วยเทคนิกอิเล็กโทรสปินนิ่ ง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
เวชภัณฑ์ใช้เองราคาประหยัดในประเทศซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 ในปีที่ผ่านมา การพัฒนาเซนเซอร์ชีวภาพบนฐานของเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงสำหรับการตรวจวัด
การปนเปื้อนของสารพิษในอาหารทะเล และในสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมไทยและ
ยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรส่งออก การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยกล้องอินฟราเรดสำหรับคัด
กรองผู้ป่วยในปริมาณมาก ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ท างด้านการแพทย์ใน
ประเทศ และช่วยลดความเสี่ยงของการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้
ผิวดินเพื่อประยุกต์ใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติอันสำคัญยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือการพัฒ นา
สารสนเทศเชิงควอนตัมความปลอดภัยสูง เป็นต้น และสร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนได้ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1 ประกอบด้วย (1) รายวิชาบังคับลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต และ (2) วิทยานิพนธ์ จำนวน
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย (1) รายวิชาบังคับจำนวน 3 หน่วยกิต (2) รายวิชาเลือกเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ
การทำวิจัย จำนวน 12 หน่วยกิต และ (3) วิทยานิพนธ์ จำนวน 21 หน่วยกิต
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-7428-8728 E-mail: chittanon.b@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
14
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4
วิทยานิพนธ์
18
รวม
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์
กายภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
4.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุไว้ในข้อ 1) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เข้าเกณฑ์
ดังกล่าว แต่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ/หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบแสดงผลการเรียน (Academic record) หรือ
5.2 ทรานสคริปท์ (Official Transcript of Record)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มีการดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของเจ้า
ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการผลิต
มหาบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาเภสัชวิทยา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพและประเทศชาติ
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7.1 แนวคิดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สนใจการศึกษาเกี่ยวกับการ
กระทำของร่างกายต่อยา และผลของยาต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้
จะต้องมีคุณสมบัติตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร ดังนี้
• ประพฤติตนหรือปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
• บูรณาการความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยและถูกต้อง
• บูรณาการองค์ความรู้พื้นฐาน และขั้นสูงด้านเภสัชวิทยาเพื่อการจัดการประเด็นปัญหาทางวิชาการ และ
วิชาชีพ
• สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
• สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรมี 1 แบบ คือ แผน
ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกไม่ต่ำกว่า 4 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18
หน่วยกิต
7.2 ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
7.2.1 งานด้านเภสัชวิทยา
• การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาหรือสมุนไพรหรือสารต่าง ๆ ในสภาวะปกติ หรือสภาวะที่ไม่ปกติ เช่น
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
• การศึกษาเภสัชพลศาสตร์ของยาหรือสมุนไพรหรือสารต่าง ๆ ในสภาวะปกติ หรือสภาวะที่ไม่ปกติ เช่น ภาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
• การศึกษาผลของยาหรือสมุนไพรหรือสารต่าง ๆ ที่กระทำต่อยาหรือสารที่ออกฤทธิ์เมื่ออยู่ในร่างกาย
• การศึกษาความถี่ของความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมการทำงานของเอนไซม์หรือโปรตีนที่
เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยาในคนไทยและผลของความผันแปรทางพันธุกรรมต่อการทำงานของ เอนไซม์หรือ
โปรตีน
• การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือกลไกออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลของสมุนไพร ยา สารเสพติด สารต่าง ๆ ทั้งใน
หลอดทดลอง และในตัวสัตว์ทดลอง เช่น ฤทธิ์ต้านแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ลดไข้บรรเทา
ปวด ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ฤทธิ์รักษาแผล ฤทธิ์ลดการอักเสบ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง เป็นต้น
• การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา หรือพิษวิทยาของยาสมุนไพรหรือสารต่าง ๆ ต่อการทำงานหรือระดับของสาร
ชีวโมเลกุลในเซลล์
7.2.2 งานด้านพิษวิทยา
• การศึกษาพิษเฉียบพลัน กึ่งเรื่อรัง เรื้อรังของสมุนไพรหรือสารที่สนใจ
• การศึกษาผลของยาฆ่าแมลงหรือสารต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนในอาหาร หรือสิ่งแวดล้อมต่อระบบต่าง ๆ ในหรือ
นอกร่างกาย รวมทั้งผลของสารต้านพิษต่อความเป็นพิษของสารต่าง ๆ
• การพัฒนาวิธีตรวจวัดสารเสพติดหรือพืชเสพติดหรือสารพิษในตัวอย่างชีวภาพ
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8. ติดต่อประธานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร โทร 07428-8185, 096-9963554, E-mail: wandee.u@psu.ac.th
8.2 ผศ.ดร.วนิดา สุขเกษศิริ โทร 074-28-8181, E-mail: wanida.su@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
10
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
8
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มี
พื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ เป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียง และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือวัสดุ
ศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.2 แผน ก แบบ ก 2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มี
พื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ เป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีพื้นฐานร่วมหรือ
4.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้สมัครที่ยังขาดวิชาพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน
ทางวัสดุศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยไม่นับหน่ว ยกิต กรณีที่ต้องการตี ความ
คุณสมบัติ หรือการผ่อนผันคุณสมบัติข้อใด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หนังสือรับรองการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
5.2 หนังสือรับรองคุณสมบัติประจาตัว (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชา
จำนวน 1 ชุด
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ E-mail: phuruangrat@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7428-8386 หรือ 0-74288361
โทรสาร 0-7428-8395
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

10 คน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
12
12
6
18
36
18
6
36
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องและมีเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
2) เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.50
3) ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรให้เขียนเรียนได้
4.2 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขา ดังต่อไปนี้
2) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
3) สาขาอื่นๆ ที่ผ่านการเรียนรายวิชาทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 โครงร่างวิจัยฉบับย่อ
5.2 หลักฐานการได้รับทุนตามนโยบายของคณะฯ/มหาวิทยาลัยฯ หรือหลักฐานการรับทุนอื่นๆ (ถ้ามี)
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการด้านความรู้
พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
การเขียนโปรแกรม

วันและเวลาสอบ
1/2565
3 พ.ค. 2565 9:00-12:00
2/2565
19 ตุลาคม 2565 9:00-12:00

สถานที่สอบ
ห้องประชุม CS102
หรือ ออนไลน์
(ตามแต่ความ
สะดวกผู้สัมภาษณ์)

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตร 2 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต มีแผนการเรียนให้นักศึกษาเลือก 3 แผน
แผน ก แบบ ก1 กำหนดให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรือดำเนินการให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ (Journal) ที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการประจำคณะฯ
แผน ก แบบ ก2 กำหนดให้นักศึกษาลงรายวิชาเรียน 18 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือดำเนินการให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการซึ่งคณะกรรมการประจาคณะฯให้ความเห็นชอบ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
แผน ข กำหนดให้นักศึกษาลงรายวิชาเรียน 30 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต และผลงานสารนิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือดำเนินการให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่ง
คณะกรรมการประจำคณะฯให้ความเห็นชอบ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
หรือในรูปแบบบทความอื่นๆ หรือสื่อดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี โทร 0-7428-8576 E-mail: chinnapong.a@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน
28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ์
36
รวม
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรม
บัณฑิต หรือเทียบเท่าทุกสาขา และต้องการทำงานทันทีในสถานประกอบการ
4.2 เป็นผู้ที่ทำงานในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry,
Hi-FI) โดยบริษัทมุ่งหวังให้มีเส้นทางอาชีพที่สูงขึ้น หรือพนักงานใหม่ วุฒิ ป.ตรี ที่บริษัทประสงค์ให้เข้าร่วมโครงการ
4.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติอื่น ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรต่างๆ
5.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือบริษัทที่เข้าร่วมโครงการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม
5.3 ประวัติย่อผู้สมัคร
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีทักษะตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ ลงมือปฏิบัติที่สถานประกอบการและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรบุคคล เป็น
กลไก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ผู้เข้าเรียนในหลักสูตรนี้
ต้องผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
ทุกเดือนตลอดระยะเวลา 2 ปี
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0-7428-8007, 065-9466459, E-mail : wirach.t@psu.ac.th
8.2 คุณวรรณวิษา บุญวรรโณ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7428-8094, E-mail : wanvisa.b@psu.ac.th
8.3 คุณกุสุมา อชิรเสนา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7428-8023, E-mail : kusuma.a@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน
28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
11
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
5
หมวดวิชาสัมมนา
2
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
3.00 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาตรีที่เรียกชื่อเป็นอย่าง
อื่น ที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียง และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.2 แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
2.50 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2) เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ท ี ่ เ รี ย กชื่ อ เป็ น อย่ า งอื ่ น ที ่ ม ี พ ื ้ น ฐานร่ ว มหรื อ ใกล้ เ คี ย ง และมี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 3.1 และ 3.2 อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรณีที่ต้องมีการตีความคุณสมบัติ หรือการผ่อนผันคุณสมบัติข้อใด ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจของคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรและให้เ ป็ น ไปตามข้อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 1 ชุด (หนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ และ เอกสารรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ)
5.2 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ผู้สอนหรือ
ผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยจำนวน 2 คน (1 คนต่อ 1 ฉบับ)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.sci.psu.ac.th
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-7428-8396 หรือ 0-7428-8361 โทรสาร 0-7428-8395 E-mail: thorsak.k@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
6
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
วิทยานิพนธ์
36
18
สัมมนา *
2
2
รวม
36
36
(* เป็นวิชาบังคับแต่ไม่นับหน่วยกิต)
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2) มีพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติระดับปริญญาตรีและ/หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) มีความสามารถพื้นฐานที่เพียงพอ และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2) มีพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติระดับปริญญาตรีและ/หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองว่า
จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
5.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึ กษา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานและ/หรืออาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย
จำนวน 2 ท่าน ให้นำส่งเป็นเอกสารปิดผนึก
5.3 ประวัติบุคคล (CV)
5.4 Transcript ฉบับจริงให้นำมายืนยันในวันสอบสัมภาษณ์
5.5 โครงร่างงานวิจัย (กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ และ /หรือ กรณีสมัครแผน ก(1))
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5.6 ให้ส่งเอกสาร ทั้ง 5.1 – 5.5 ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง จ่าหน้าซองถึงดร.นุชนาถ คงช่วยสาขา
วิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มุ่งมั่นสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
ด้านสถิติขั้นสูง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติในการปฏิบัติงาน การ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ดร.นุชนาถ คงช่วย ห้อง E-mail : nootchanath.k@psu.ac.th
8.2 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล E-mail : thammarat.p@psu.ac.th
8.3 ผศ.ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ E-mail : klairung.s@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยา
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
6 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับแผน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผนก แบบ ก1 แผนก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
13
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
5
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรแผน ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้องโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนดในข้ อ 1. โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50
แต่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยอยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือ
3) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้และผ่านการเรียนรายวิช าสรีรวิทยาหรือเทียบเท่ามี
ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 หลักสูตรแผน ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้องโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนดในข้ อ 1. โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50
แต่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสรีรวิทยาหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบประมวลผลการศึกษา 1 ชุด
5.2 ใบรับรองประสบการณ์การทำงานด้านสรีรวิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.3 เอกสารความสนใจงานวิจัยทางสรีรวิทยา หรือโครงร่างงานวิจัยที่สนใจเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็น
นักศึกษา
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5.4 หนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบหรือลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาจำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครที่เป็น
ข้าราชการ)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแห่งเดียวในภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เเละ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์เเละอาจารย์ที่มีความรู้ระดับสูงทั้งด้านทฤษฎีและทักษะการวิจัยทางสรีรวิทยา
ในหลายสาขาเช่นสรีรวิทยาของระบบประสาท, ระบบประสาทเเละพฤติกรรม, ชีววิทยาของเซลล์เเละโมเลกุล, การขน
ส่งผ่านเมมเบรน, สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารเเละกระเพาะปัสสาวะงานวิจัยในหลักสูตรศึกษาตั้งเเต่ระดับเซลล์
โมเลกุล, เนื้อเยื่อ, โมเดลสัตว์ทดลองเเละมนุษย์ โดยสามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้กับความรู้ทางสาขา
อื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.นิภาพร คนธภักดี โทร 0-7428-8214 E-mail: nipaporn.kon@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
เรียนวันจันทร์-ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1  แบบ 2.1  แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
9
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
15
วิทยานิพนธ์
48
36
48
รวม
48
48
72
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
4.2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4.3 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขา
ที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ
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4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีมาก และ/หรือมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีประสบการณ์การทำงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยี
พลังงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีประสบการณ์วิจัยหรือมีผลงานอื่น ๆ เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น
ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
แล้ว เห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ หรือ
เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท ี ่ เ รีย กชื ่ อ เป็ น อย่ า งอื ่ น ที ่ ม ี พ ื ้ น ฐานร่ ว มหรื อ ใกล้ เ คี ย งกับ
วิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต โดยที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ มีผลการเรียนดีมาก และ/หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ผลการเรียน (Transcript)
5.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)
5.3 เอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ (เข้าเทอม 1)
สอบสัมภาษณ์ (เข้าเทอม 2)

วันและเวลาสอบ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานที่สอบ
Online
จะแจ้งลิงค์ให้ทราบภายหลัง

วันที่ 30 กันยายน 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.

Online
จะแจ้งลิงค์ให้ทราบภายหลัง

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานสหวิทยาการต่างๆ เพื่อ
สร้างบัณทิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงานในระดับผู้ประกอบการ นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
เทคโนโลยีพลังงาน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ และสามารถค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มีผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบในการศึกษา
ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการวิจัยขั้นสูง มีจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
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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
หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องและที่สนใจของคณาจารย์ประจำหลักสูตร
- การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและในอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เช่น เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
น้ำ การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหม้ชีวมวล เป็นต้น
- เทคโนโลยีการอบแห้ง
- เทคโนโลยีการถ่ายโอนความร้อนด้วยเจ็ทอากาศและการประยุกต์
- การวิเคราะห์ระบบพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้าและการควบคุม
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพลังงาน
- การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งพลังงาน
- การเก็บเกี่ยวพลังงานจากวัสดุเพียโซอิเล็คทริกและการประยุกต์
- การประยุกต์ระบบเมคาทรอนิกส์กับเทคโนโลยีพลังงาน
- เทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูปยางธรรมชาติ
- เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง และการผลิตไฮโดรเจน
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผศ.ดร.จั น ทกานต์ ทวี ก ุ ล (ประธานหลั ก สู ต รฯ) สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื ่ อ งกลและเมคาทรอนิ ก ส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-7428-7202 โทรสาร 0-7455-8830 e-mail : juntakan.t@psu.ac.th
8.2 น.ส.โยษิ ต า เล่ า มนั ส วี (เจ้ า หน้ า ที ่ ห ลั ก สู ต รฯ) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ โทรศั พ ท์ 0-7428-7080
e-mail : yosita.l@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ แบบ 1.1 จำนวน 1 คน แบบ 2.1 จำนวน 2 คน  แบบ 2.2 จำนวน 2 คน
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
12
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
12
วิทยานิพนธ์
48
36
48
รวม
48
48
72
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
4.2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า หรือ
2) เป็น ผู้ส ำเร็จการศึกษาขั้น ปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิช าอื่นที่อยู่ในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี ฟิสิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร์ ฯลฯ) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
4) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
4.3 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนดีมาก และ
2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
3) เป็น ผู้ส ำเร็จ การศึกษาขั้น ปริญญาตรีในสาขาวิช าวิศวกรรมศาสตร์ห รือสาขาวิช าอื่นที่ อยู่ใ นกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี ฟิสิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร์ เป็นต้น) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเ คมีได้
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พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางเคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์เพียงพอ โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากหรือมี
คะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 และ
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
“มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในศาสตร์ด้าน
วิศวกรรมเคมีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคมและประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดั บสากล มีความสามารถในการเรียนรู้ วิเคราะห์ วางแผน
และบริหารงานได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ
และความเป็นผู้นำ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สร้างเสริ ม
ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ”
วัตถุประสงค์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่มีความรู้ความสามารถดังนี้
1. เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมในงานด้านวิศวกรรมเคมีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นภาคใต้และระดับสากลได้
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการที่เป็นระบบได้
3. สามารถออกแบบและวางแผนการทดลอง รวมถึงวิเคราะห์ผลเชิงวิชาการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเครื่องมือได้
4. สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยจากโจทย์ปัญหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมหรือความต้องการของสังคมได้
5. สามารถสื่อสารและนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ
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8. 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
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาทต่อปีการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
20 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ แบบ 1.1 (5 คน) แบบ 2.1 (10 คน) แบบ 2.2 (5 คน)
3.จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา

แบบ 1.1

แบบ 2.1

วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

แบบ 2.2
6 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

78 หน่วยกิต

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แบบ 2.1
เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 แบบ 2.2
เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 แต่ถ้าหากผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 และไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลงานอื่น ๆ ประกอบ เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณา
ผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ
คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 อาทิตย์)
5.1 ผลการเรียน (Transcript)
5.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)
5.3 เอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
5.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจจะทำ
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
1.สอบข้อเขียน
ข้อสอบ ประกอบไปด้วยรายวิชา
ดังนี้.1.1 วิชา Mathematics
1.2 วิชThermodynamics
1.3 วิชา Dynamics
1.4 วิชา Mechanics of Materials
1.5 วิชา Mechanics of Fluids
2. สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
21 มีนาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่สอบ
ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเค
รื่องกล

21 มีนาคม 2565
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเค
รื่องกล

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปี 2564เป็นหลักสูตรที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย
เน้นการวิจัยขั้นสูงด้านวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์และการเรียนการสอน 7 ด้านหลักที่สำคัญได้แก่
1) คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
2) กลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ
3) อุณหพลศาสตร์และของไหล
4) พลังงาน
5) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
6) ปัญญาประดิษฐ์
7) ยานยนต์สมัยใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มี 3 หลักสูตร คือ
1.แบบ 1 (1.1) ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1.1 เน้นทำการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวเป็นหลักสูตรที่
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เปิดโอกาสให้บุคลากรจากสถานประกอบการให้สามารถเรียนในหลักสูตรพร้อมกับการทำงานในสถานประกอบการไป
ด้วย 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
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
สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ย วกับ Area of research interest ของอาจารย์แต่ล ะท่าน สามารถเข้าไปชมได้ที่
https://me.psu.ac.th/me-research-profiles
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. เจริญยุตร เดชวายุกุล
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-7428-7036, 0-7428-7201 และ 0-7428-7232
e-mail : charoenyut.d@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา (นักศึกษาไทย)
จำนวน 60,000 บาท/ภาคการศึกษา (นักศึกษาต่างชาติ)
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เรียนวันจันทร์-ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1  แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
แบบ 1.1
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

แบบ 2.2
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรแบบ 1.1
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการเน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว โดยอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 หลักสูตรแบบ 2.1
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 หลักสูตรแบบ 2.2
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเน้นการทำวิ จัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.25 หรือได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรืออยู่ในร้อยละ 10 แรกของชั้นเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิ จของคณะกรรมการบริ หารหลัก สูต รและให้เ ป็น ไปตามข้อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 นักศึกษายื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP (หรือเทียบเท่า) ที่สอบมา
ไม่เกิน 2 ปี โดยต้องมีคะแนนมากกว่า 50 จึงจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียน
5.2 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) หรือหนังสือรับรองจากอาจารย์
หรือผู้บังคับบัญชาจำนวน 3 ท่าน
5.3 ผลงาน/วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
5.4 ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ (ถ้ามี)
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5.5 เขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเองพร้อมอธิบายหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ (Statement
of purpose) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
5.6 Transcript ระดับปริญญาตรี และ โท 1 ชุด
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
การสอบข้อเขียน
ผู้สมัครสอบติดต่ออาจารย์ในหลักสูตรก่อนสอบ (ติดต่อด้วยตนเองหรือทาง email) เพื่อคุยหัวข้อวิทยานิพนธ์ และตกลงวิชาที่จะสอบ โดยต้องได้คะแนนผล
สอบมากกว่า 50% จึงจะสอบผ่าน
(สามารถดู e-mail ได้ที่เว็บภาควิชาฯ www.ee.psu.ac.th )
ผู้สอบข้อเขียนผ่านจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และสอบโดยการนำเสนอบทความ
ให้ผู้สมัครเลือกบทความ 1 บทความ จากบทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจ
ให้ผู้สมัครสรุปสาระสำคัญของบทความที่เลือก จัดทำ Power Point นำเสนอให้
กรรมการสอบตัดสิน ผู้สมัครแต่ละคนมีเวลา 10 นาที ในการนำเสนอและซักถาม

วัน เวลา
สอบข้อเขียน
เข้าเทอม 1/2565
วันที่ 29 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
เข้าเทอม 2/2565
วันที่ 23 กันยายน 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
เข้าเทอม 1/2565
วันที่ 29 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
เข้าเทอม 2/2565
วันที่ 23 กันยายน 2565
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่สอบ
ณ ห้องประชุม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ณ ห้องประชุม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรเน้นการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและผลิตภัณฑ์ โดยมีการ
จัดหลักสูตรตามความเหมาะสมของผู้เข้าศึกษา 3 แบบ ดังนี้
แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่เน้นการทำวิจัยโดยมีการทำ
วิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่เน้นการทำวิจัย โดยมีการทำ
วิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เน้นการทำวิจัยโดยมีการทำ
วิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร: 0-7428-7257 , 0-7428-7045 อีเมล์: nattha.s@psu.ac.th, jintana.sh@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เรียน วันจันทร์ – ศุกร์ และ/หรือ เสาร์-อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
4 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
6
15
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
9
วิทยานิพนธ์
48
36
48
รวม
48
48
72
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 (สำหรับการให้คะแนนที่
กำหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
4.2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.00 (สำหรับการให้คะแนนที่
กำหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำวิจัย (วิทยานิพนธ์) ที่เป็นส่วนหนึ่งใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานอื่นประกอบ เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
4.3 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.50 (สำหรับการให้คะแนนที่กำหนดระดับขั้นสูงสุด
มีค่าเท่า กับ 4.00) หรือเทีย บเท่ า หรือมีผ ลงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ยวข้ องและได้ร ับ การตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
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คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 อาทิตย์)
5.1 ข้ อ เสนอเชิ ง หลั ก การ (Concept proposal) ของงานวิ จ ั ย ที ่ ส นใจเพื่ อ ทำวิ ท ยานิ พ นธ์ (ไม่ เ กิ น 2
หน้ากระดาษ A4)
5.2 ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (หากเคยผ่านการทำงาน หรือ กำลังทำงานอยู่)
6. กำหนดการสอบ
6.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
วิชาที่สอบ
การสอบข้อเขียน
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
- พฤติกรรมโครงสร้างและวัสดุ
- การวิเคราะห์โครงสร้าง
การสอบสัมภาษณ์
6.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
วิชาที่สอบ
การสอบข้อเขียน
- กลศาสตร์ของดินขั้นสูง
- วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
การสอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
ภาคการศึกษา 1/2565
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
ภาคการศึกษา 2/2565
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
9:00-12:00 น.
13:00-15:00 น.

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

วันและเวลาสอบ
ภาคการศึกษา 1/2565
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
ภาคการศึกษา 2/2565
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
9:00-12:00 น.
13:00-15:00 น.

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

6.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
การสอบข้อเขียน
ภาคการศึกษา 1/2565
- วิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
- กลศาสตร์คลื่นน้ำเชิงเส้น
ภาคการศึกษา 2/2565
- กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
9:00-12:00 น.
การสอบสัมภาษณ์
13:00-15:00 น.

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
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6.4 กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
วิชาที่สอบ
การสอบข้อเขียน
- วิศวกรรมขนส่ง
- วิศวกรรมการทาง
- วิศวกรรมจราจร
การสอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
ภาคการศึกษา 1/2565
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
ภาคการศึกษา 2/2565
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
9:00-12:00 น.
13:00-15:00 น.

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

7. คำแนะนำหลักสูตร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรฯ ได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1AWczyR247M0-aR9hC5_OmYrnEMv0P7zr/view or

8. ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิน ศรีสุวรรณ (ประธานหลักสูตร)
โทรศัพท์ 074-287135 อีเมล์ chatchawin.s@psu.ac.th
นางสาวจิราพร ยวงใย (นักวิชาการอุดมศึกษา)
โทรศัพท์ 074-287015 อีเมล์ jiraporn.yu@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์ (แบบออนไลน์)
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
3
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
21
วิทยานิพนธ์
48
48
48
รวม
48
60
72
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์หรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการที่แ สดง
ความสามารถในการทำวิจัย และ
2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีบทความงานวิจัย หรือ
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก
4.3 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอืน่ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
3.25 หรือ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
3) มีคณ
ุ สมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก
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คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวเตอร์
หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
5.1หนั ง สื อ รั บ รองการศึ ก ษาและคุ ณ สมบั ต ิ ป ระจำตั ว (Letter of Recommendation) หรื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
ประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด
5.2 ผลงาน/โครงงาน/วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรีหรือโท
5.3 ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.4 เขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเอง พร้อมระบุหัวข้อและรายละเอียดวิทยานิพนธ์ที่สนใจ ความ
ยาว 1 หน้ากระดาษ และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
5.5 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

6. กำหนดการสอบ
ลักษณะการสอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
ห้องประชุม R101 สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
หรือ ผ่านระบบประชุมแบบออนไลน์

7. คำแนะนำหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เน้นการทำ
วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตภัณฑ์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
ทันสมัย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาหลัก ดังนี้ คือ
วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering)
การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design)
ระบบฝังตัวและไอโอที (Embedded Systems and Internet of Things)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (Computer Control Systems and Intelligent Systems)
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
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ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในโครงการ Double Degree สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความร่วมมือกับ Kanazawa
University ประเทศญี่ปนุ่ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในระบบ Dual Program ตาม MOU โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญา
จากสองสถาบัน โดยการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษา
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ อาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (Dual Program) หากเข้าศึกษา
ในแผนการศึกษาหลักสูตรร่วม กับ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นไปตาม Memorandum on the
Implementation of the Double-Degree Doctor’s Program between Kanazawa University, Japan and the
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Kingdom of Thailand และ Agreement on the DoubleDegree Doctor’s Program between Kanazawa University, Japan and the Faculty of Engineering, Prince of
Songkla University, Kingdom of Thailand ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์เรียน Dual Program นี้ จะต้องเรียนที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา ก่อนไปศึกษา ณ Kanazawa University อย่างน้อย 18 เดือน

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์สำนักงาน 0-7428-7358, 074-287076, 074-287352 โทรสาร 0-74287076 E-mail:
pichaya.t@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้ เ ป็ น ไปตาม ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื ่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปัจจุบัน กำหนดไว้ว่า
-

สำหรับนักศึกษาไทย 30,000 บาท
สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เรียกเก็บในอัตรา 2 เท่าของนักศึกษาไทย ยกเว้นที่กำหนดเป็นรายกรณีของหลักสูตร
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

10 คน
1.1 1.2 2.1 2.2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2
12
12
3
12
48
72
36
48
48
72
51
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
3) มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ
4) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับ
TCI (Q1) หรือดีกว่า หรือได้รับการรับรอง หรือ
5) มีประสบการณ์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
6) และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแผน ข (non thesis) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 มี
ประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ TCI (Q1)
หรือ Scopus หรือ ISI หรือผลงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
7) คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
3) มีคะแนนระดับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป หรือคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
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4) มีคะแนนเฉลี่ย ไม่น ้อยกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ระดับ TCI (Q1) หรือดีกว่า หรือได้รับการรับรอง หรือ
5) มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมและการทำวิจัยใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ TCI (Q1)/Scopus
จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หรือระดับ ISI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
6) คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
3) และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแผน ข (non thesis) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 มี
ประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ TCI (Q1)
หรือ Scopus หรือ ISI หรือผลงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
4) คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.4 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
3) มีคะแนนระดับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป หรือคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
4) มีคะแนนเฉลี่ย ไม่น ้อยกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ TCI (Q1) หรือ Scopus หรือ ISI หรือผลงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หรือ
5) มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ใ นการทำงานภาคอุตสาหกรรมและการทำวิจัยใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับ TCI (Q1)/Scopus
จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หรือระดับ ISI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
6) คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.สมใจ จันทร์อุดม E-mail : somjai.ja@psu.ac.th Tel : 094-5842504
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
6 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
12
24
48
36
48
48
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
เป็น ผู้ส ำเร็จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยอยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
4.2 แบบ 2.1
เป็น ผู้ส ำเร็จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง โดยมีค ะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
4.3 แบบ 2.2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ผลการเรี ย นดี ม าก หรื อ มี ค ะแนนเฉลี ่ ย สะสมไม่ ต ่ ำ กว่ า 3.25 และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 อาทิตย์)
5.1ข้ อ เสนอเชิ ง หลั ก การ (Concept proposal) ของงานวิ จ ั ย ที ่ ส นใจเพื ่ อ ทำวิ ท ยานิ พ นธ์ (ไม่ เ กิ น 2
หน้ากระดาษ A4)
5.2 ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (หากเคยผ่านการทำงาน หรือ กำลังทำงานอยู่)
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ

วันและเวลาสอบ

สถานที่สอบ

1. การสอบข้อเขียน

วันเสาร์ ที่ 23 เม.ย. 65

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสอบสัมภาษณ์

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ (ประธานหลักสูตร)
โทรศัพท์ 074-287112 อีเมล์ mcharongpun@eng.psu.ac.th
7.2 นางสาวจิราพร ยวงใย (นักวิชาการอุดมศึกษา) โทรศัพท์ 074-287015 อีเมล์ jiraporn.yu@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
3 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
1.1 2.1 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์

รวมไม่ต่ำกว่า

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

48
48

9
3
36
48

12
12
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือเทียบเท่า ที่มีการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
4.2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ สาขาวิช าวิศวกรรมการผลิต หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิช าอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องในกลุ่มวิทยาศาสตร์ (เช่น
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ) ที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า มี พ ื้น ฐานทางวิ ศวกรรมศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ ที่ เ พีย งพอ และเป็นหลักสู ตรที ่ม ีก ารทำ
วิทยานิพนธ์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.3 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือเทียบเท่า
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
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คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจของคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบประมวลผลการศึกษา
5.2 ผลงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. กำหนดการสอบ
สอบสัมภาษณ์ ซึ่งวันที่จะกำหนดหลังจากได้รับใบสมัคร
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มีเป้าหมายเพื่อผลิตวิศวกรและ
นักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องเป็น
ผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล และนำความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ทั้งที่
เป็นความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และด้านการบริ หารจัดการที่ใช้โดยตรงในอุตสาหกรรม และ
นอกวงการอุตสาหกรรม
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล
E-mail : thanate.r@psu.ac.th โทรศัพท์ : 074-287151
8.2นางสาวอรวรรณศิริ หนูอุไร
E-mail : orawansiri.n@psu.ac.th โทรศัพท์ 074-287025
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
36 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
0
4
4
หมวดวิชาบังคับ
0
12
18
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
0
6
12
วิทยานิพนธ์
36
18
0
สารนิพนธ์
0
0
6
รวม
36
36
36
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาตามแผนการเรียน แบบไม่นับหน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 1
หน่วยกิต และต้องได้รับผลการประเมินเป็นระดับขั้น S อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และ
2) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
3) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
หรือได้รับการรับรอง อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
4) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรม/เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน ไม่น้ อย
กว่า 2 ปี
4.2 แผน ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และ
2) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
3) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
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4.3 แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศา
สตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์
2) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
3) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่นๆ ให้อยู่ใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เ ป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นในวันสอบ)
5.1 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
5.2 หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อ (ถ้ามี)
5.3 เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สอบ
ผ่านระบบ Zoom Meeting

7. คำแนะนำหลักสูตร
การแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงมากขึ้นตามกาลเวลา ซึ่งศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี เพียง
ด้านเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการบริหารจัดการธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงได้ หลักสูตรนี้มีความ
มุ่งหวังที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ซึ่งผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้รับการ
พัฒนาทั้งทักษะด้านการวิเคราะห์ การคำนวณ การเข้าใจแนวความคิดและการใช้ตรรกะ รวมถึงทักษะทางด้านการ
บริหารองค์กร ด้านการตลาด การบัญชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม และภาวะความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม
นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งหมายที่จะสร้างศักยภาพของผู้เข้าศึกษาในการพัฒนางานวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการและอุตสาหกรรม โดยมหาบั ณฑิตของหลักสูตรฯ สามารถผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อ
องค์กรและหน่วยงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.สุริยา จิรสถิตสิน ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โทร. 0-7428-7166, 0-7428-7429-e-mail : suriya.j@psu.ac.th, website : www.mim.psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ภาคการศึกษาปกติละ 32,000 บาท
2. ภาคฤดูร้อน (เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน) 12,000 บาท
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
13 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
9
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน และ/หรือ
2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
3) คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน และ/หรือ
2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า
2.50 แต่มีประสบการณ์การทำงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะเข้าศึกษา หรือ
4) คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ผลการเรียน (Transcript)
5.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)
5.3 เอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
เข้าเทอม 1

วันและเวลาสอบ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.

สอบสัมภาษณ์
เข้าเทอม 2

วันที่ 30 กันยายน 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานที่สอบ
Online
จะแจ้งลิงค์ให้ทราบภายหลัง

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานสหวิทยาการ
ต่างๆ เพื่อสร้างบัณทิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงาน รวมถึงการวางแผนและการบริหารจัดการด้าน
พลังงาน สามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยที่มีคุณภาพสูง สามารถ
ประยุกต์ใช้การวิจัยเทคโนโลยีพลังงานจากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ประโยชน์ สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลของ
การงานวิจัยและพัฒนาการใหม่ ๆ รวมทั้งมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่ อสาร การค้นคว้าและ
การวิจัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเป็นหลัก โดย
มีแผนการเรียน 2 แผน คือ
1. แผน ก แบบ ก (1) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก (2) วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และรายวิชา 18 หน่วยกิต
หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องและที่สนใจของคณาจารย์ประจำหลักสูตร
- การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและในอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เช่น เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
น้ำ การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหม้ชีวมวล เป็นต้น
- เทคโนโลยีการอบแห้ง
- เทคโนโลยีการถ่ายโอนความร้อนด้วยเจ็ทอากาศและการประยุกต์
- การวิเคราะห์ระบบพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้าและการควบคุม
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพลังงาน
- การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งพลังงาน
- การเก็บเกี่ยวพลังงานจากวัสดุเพียโซอิเล็คทริกและการประยุกต์
- การประยุกต์ระบบเมคาทรอนิกส์กับเทคโนโลยีพลังงาน
- เทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูปยางธรรมชาติ
- เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง และการผลิตไฮโดรเจน
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผศ.ดร.จัน ทกานต์ ทวี ก ุ ล (ประธานหลั ก สู ตรฯ) สาขาวิ ช าวิศ วกรรมเครื่ อ งกลและเมคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-7428-7202 โทรสาร 0-7455-8830 e-mail : juntakan.t@psu.ac.th
8.2 น.ส.โยษิ ต า เล่ า มนั ส วี (เจ้ า หน้ า ที ่ ห ลั ก สู ต รฯ) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ โทรศั พ ท์ 0-7428-7080
e-mail : yosita.l@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
35 คน
1.1 ประเภททั่วไป
30 คน
1.2 ประเภทผู้บริหาร/ ครู 5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก2  แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
9
15
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
15
วิทยานิพนธ์
36
18
สารนิพนธ์
6
รวม
36
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ
นวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า หรือ
2) ผลงานที่เผยแพร่ที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ Peer Review อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
3) มีประสบการณ์การวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ นวัตกรรมดิจิทัล
และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ 1 ปี หรือ
4) คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก 2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ
นวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ
2) มีผลงานตีพิมพ์ที่เผยแพร่ที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ Peer Review อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
3) มีประสบการณ์การวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ นวัตกรรมดิจิทัล
และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ 1 ปี หรือ
4) คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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4.3 แผน ข
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2) เป็นผู้ที่สำเร็จ การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 และเป็นผู้ผ ่ าน
ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขา
ทางด้าการจัดการ อย่างน้อย 1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ผู้สมัครนำมายื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
5.1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
1) หนังสือรับ รองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา หรือหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่ ง
จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี : ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกแนบท้ายคู่มือการสมัครคัดเลือกนี้)
2) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และผลงาน/โครงการในระดับปริญญาตรี (ถ้ามี)
3) ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ (ถ้ามี)
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. สอบสัมภาษณ์เชิงบูรณาการ

วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง สอบออนไลน์

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ปรับปรุงจากหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
และปรับปรุงเนื้อหารายวิขาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่ องเพื่อผลิต พัฒนา และเพิ่มพูนความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ทั กษะ ความรู ้ และความเชี ่ย วชาญให้ ส อดคล้ องการพลิ กผั น ด้ านเทคโนโลยี เพื ่ อตอบสนองความต้ องการบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจกหลักสูตรจะ

เป็นผู้ที่มีความตระหนัก รอบรู้ และมีสมรรถนะด้านการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม พร้อมศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อวงการวิชาการและวงการ
อุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมพหุวัฒนธรรม
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นแบบชั้นเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning) โดยทุกรายวิชาบรรยาย
เรียนแบบ Active Online Learning สลับกับการเรียนปฏิบัติการในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นการเรียนการ
สอนและงานวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการจัดการ อีกทั้งมี
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ระบบการเรียนรู้แบบ Non-Degree เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการเข้าถึงระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูป แบบ
หลักสูตร และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะสามารถเก็บเครดิตเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ในอนาคต

8. ติดต่อผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์
074-28-7430
เว็บไซต์
www.idt.eng.psu.ac.th
Facebook
https://www.facebook.com/IDTPSU
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 32,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์ (แบบออนไลน์)
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2  แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
3
3
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
27
วิทยานิพนธ์
36
21
สารนิพนธ์
6
รวม
36
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมสื่อสาร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์, วิศวกรรมสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.75
และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาใกล้เคียงที่กำหนดในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า
3.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
4.2 แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมสื่อสาร, วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์, วิศวกรรมสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า
2.75 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50
และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาใกล้เคียงที่กำหนดในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า
2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
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4.3 แผน ข
เป็ น ผู้ สำเร็จ การศึ กษาขั้ นปริ ญญาตรี หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อื่นๆ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยาการสารสนเทศ
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.5

คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
5.1หนั ง สื อ รั บ รองการศึ ก ษาและคุ ณ สมบั ต ิ ป ระจำตั ว (Letter of Recommendation) หรื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
ประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด
5.2 ผลงาน/โครงงานในระดับปริญญาตรี
5.3 ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.4 เขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเอง พร้อมระบุหัวข้อและรายละเอียดวิทยานิพนธ์ที่สนใจ ความ
ยาว 1 หน้ากระดาษ และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
5.5 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 100คะแนน
TOEFL (Internet Based)
ระดับ 40 คะแนน
IELTS
ระดับ 4.0คะแนน

6. กำหนดการสอบ
ลักษณะการสอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
ห้องประชุม R101 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหรือ ผ่านระบบประชุม
แบบออนไลน์

7. คำแนะนำหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เน้นการประยุกต์การทำวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และผลิตภัณฑ์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทันสมัย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาหลัก ดังนี้ คือ
- วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering)
- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design)
- ระบบฝังตัวและไอโอที (Embedded Systems and Internet of Things)
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- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
- ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (Computer Control Systems and Intelligent Systems)

การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในโครงการ Double Degree สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความร่วมมือกับ Kanazawa
University ประเทศญี่ปนุ่ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในระบบ Dual Program ตาม MOU โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญา
จากสองสถาบัน โดยการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ อาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (Dual Program) หากเข้าศึกษา
ในแผนการศึกษาหลักสูตรร่วม กับ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นไปตาม Memorandum on the
Implementation of the Double-Degree Master’s Program between Kanazawa University, Japan and the
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Kingdom of Thailand และ Agreement on the DoubleDegree Master’s Program between Kanazawa University, Japan and the Faculty of Engineering, Prince of
Songkla University, Kingdom of Thailand ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์เรียน Dual Program นี้ จะต้องเรียนที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา ก่อนไปศึกษา ณ Kanazawa University อย่างน้อย 10 เดือน

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศั พ ท์ ส ำนั ก งาน 0 -7428-7358, 074-287076, 074-287352 โทรสาร 0-74287076 E-mail:
pichaya.t@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปัจจุบัน กำหนดไว้ว่า
-

สำหรับนักศึกษาไทย 30,000 บาท
สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เรียกเก็บในอัตรา 2 เท่าของนักศึกษาไทย ยกเว้นที่กำหนดเป็นรายกรณีของหลักสูตร
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก 1 จำนวน 5 คน  แผน ก 2 จำนวน 5 คน
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
Research Track Industrial Track
หมวดวิชาบังคับ
12
12
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
6
วิทยานิพนธ์
36
18
18
รวม
36
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีประสบการณ์ทำงานในสาขาวิศวกรรมเคมีอย่างน้อย 1 ปี หรือ
2) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
2.50 หรือ
2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
คุณสมบัติอื่นๆ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เ ป็นไปตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
ตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรมเคมี
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
“มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกจากงานวิจัยที่
ศึกษาในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีเพื่อพัฒนางานและสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการเรียนรู้ วิเ คราะห์
วางแผนและบริหารงานได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย มีความสามารถในการสื่อสาร
นำเสนอและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ ถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่องผ่าน
กระบวนการลงมือปฏิบัติ”
วัตถุประสงค์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่มีความรู้ความสามารถดังนี้
1. เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมในงานด้านวิศวกรรมเคมีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นภาคใต้และระดับสากลได้
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการที่เป็นระบบได้
3. สามารถออกแบบและวางแผนการทดลอง รวมถึงวิเคราะห์ผลเชิงวิชาการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็น
เครื่องมือได้
4. สามารถสื่อสารและนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
8. 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
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาทต่อปีการศึกษา
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
20 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1 (รับ 5 คน) แผน ก แบบ ก2 (รับ 15 คน)
3.จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา

วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

แผน ก แบบ ก1
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์อื่น ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ
2) เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์อื่น ๆ และคาดว่าจะได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม เมื่อจบการศึกษาไม่
ต่ำกว่า 2.75
4.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ำกว่า
2.50 หรือเทียบเท่า (กรณีต่ำกว่า 2.5 ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี) หรือ
2) เป็นผู้กำลังศึกษอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
และคาดว่าจะได้รับคะแนนเฉลีย่ สะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่มีพนื้ ฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต (เช่น ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฯลฯ) โดยที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพนื้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส
เคมี และคอมพิวเตอร์เพียงพอ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่ กว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ
4) เป็นผู้กำลังศึกษอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาาระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่มีพนื้ ฐานร่วมหรือ
ใกล้เคียงกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เช่น ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ฯลฯ) โดยที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์เพียงพอและคาดว่าจะได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่ กว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
5) กรณีมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร

คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 อาทิตย์)
5.1 ผลการเรียน (Transcript)
5.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)
5.3 เอกสารทางวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปี 2564เป็นหลักสูตรที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยเน้นการ
วิจัยพื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์และการเรียนการสอน 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 ก1เน้นทำการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้บุคลากรจาก
สถานประกอบการให้สามารถเรียนในหลักสูตรพร้อมกับการทำงานในสถานประกอบการไปด้วย โดยเน้นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในสถานประกอบการเป็นหลัก
2. แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และรายวิชา 18 หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาโทแผน ก 2เน้นทำการเรียนและการวิจัย เรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และเรียนวิชา
บังคับ 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต เป็นหลักสูตร
ที่มีชุดวิชา (Module) ให้เลือกเรียน 3 ชุดวิชาดังนี้ Module: Electric Vehicles, Module: Robot and Control
Systems และ Module: CAE for Mechanical Engineering ซึง่ แต่ละชุดวิชามี 9 หน่วยกิต
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
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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
สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ย วกับ Area of research interest ของอาจารย์แต่ล ะท่าน สามารถเข้าไปชมได้ที่
https://me.psu.ac.th/me-research-profiles
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. เจริญยุตร เดชวายุกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-7428-7036, 0-74287-7201และ 0-7428-7232
e-mail : charoenyut.d@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา (นักศึกษาไทย)
จำนวน 60,000 บาท/ภาคการศึกษา (นักศึกษาต่างชาติ)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2  แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

แผน ก แบบ ก1
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

แผน ข
3 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็น ผู้ที่ส ำเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
4.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาชั้นปริญญาตรีในหลั กสูตรที่กำหนดไว้
ในข้อ 4.1
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 นักศึกษายื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP (หรือเทียบเท่า) ที่สอบมาไม่เกิน 2 ปี โดย
ต้องมีคะแนนมากกว่า 40 จึงจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียน
5.2 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) จากอาจารย์ผู้สอน จำนวน 3 ชุด

207

6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ

วัน เวลา

การสอบข้อเขียน
- ผู้สมัครสอบติดต่ออาจารย์ในหลักสูตรก่อนสอบ (ติดต่อด้วยตนเองหรือ
เข้าเทอม 1/2565
ทาง e-mail) เพื่อคุยหัวข้อวิทยานิพนธ์ และตกลงวิชาที่จะสอบ โดยต้องได้ วันที่ 29 เมษายน 2565
คะแนนผลสอบมากกว่า 50% จึงจะสอบผ่าน (สามารถดู e-mail ได้ที่เว็บ ตัง้ แต่เวลา 9.00-12.00 น.
ภาควิชาฯ www.ee.psu.ac.th)
เข้าเทอม 2/2565
- ผู้สอบข้อเขียนผ่านจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 23 กันยายน 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์และสอบโดยการนำเสนอบทความ
- ให้ผู้สมัครเลือกบทความ 1 บทความ จากบทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ที่สนใจทำ
- ให้ผู้สมัครสรุ ปสาระสำคั ญของบทความที่ เลื อก จัดทำ Power Point
นำเสนอให้กรรมการสอบตัดสิน
• - ผู้สมัครแต่ละคนมีเวลา 10 นาที ในการนำเสนอและซักถามให้ผู้ส มัคร
เลือกบทความ 1 บทความ จากบทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจทำ
• ให้ ผ ู ้ ส มั ค รสรุ ป สาระสำคั ญ ของบทความที ่ เ ลื อ ก จั ด ทำ Power Point
นำเสนอให้กรรมการสอบตัดสิน
• - ผู้สมัครแต่ละคนมีเวลา 10 นาที ในการนำเสนอและซักถาม

เข้าเทอม 1/2565
วันที่ 29 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
เข้าเทอม 2/2565
วันที่ 23 กันยายน 2565
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น

สถานที่สอบ
ณ ห้องประชุม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ณ ห้องประชุม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งแผน ก และ แผน ข
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ดังนี้
1) แผน ก แบบ ก1 มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2) แผน ก แบบ ก2 มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ทำสารนิพนธ์ดังนี้
4) แผน ข มีจำนวนหน่วยกิตสารนิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีกไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร: 0-7428-7257 , 0-7428-7045 อีเมล์: nattha.s@psu.ac.th, jintana.sh@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ และ /หรือ เสาร์-อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
16 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก 1  แผน ก 2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
15
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 (สำหรับการให้คะแนนที่กำหนดระดับขั้น
สูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้รับการตี พิมพ์ในวารสารวิชาการโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ
4.2 แผน ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 (สำหรับการให้คะแนนที่กำหนดระดับขั้นสูงสุดมี
ค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิช าการโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 อาทิตย์)
1) ข้ อ เสนอเชิ ง หลั ก การ (Concept proposal) ของงานวิ จ ั ย ที ่ ส นใจเพื ่ อ ทำวิ ท ยานิ พ นธ์ (ไม่ เ กิ น 2
หน้ากระดาษ A4)
2) ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (หากเคยผ่านการทำงาน หรือ กำลังทำงานอยู่)
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6. กำหนดการสอบ
6.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
วิชาที่สอบ
การสอบข้อเขียน
- คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม
- พฤติกรรมโครงสร้าง
- การวิเคราะห์โครงสร้าง

วันและเวลาสอบ
ภาคการศึกษา 1/2565
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
ภาคการศึกษา 2/2565
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
9:00-12:00 น.
13:00-15:00 น.

การสอบสัมภาษณ์
6.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
การสอบข้อเขียน
ภาคการศึกษา 1/2565
- กลศาสตร์ของดิน
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
- วิศวกรรมฐานราก
ภาคการศึกษา 2/2565
- การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ธรณี
9:00-12:00 น.
การสอบสัมภาษณ์
13:00-15:00 น.
6.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
การสอบข้อเขียน
ภาคการศึกษา 1/2565
- อุทกพลศาสตร์ใกล้ฝั่ง
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
- กลศาสตร์คลื่นน้ำเชิงเส้น
ภาคการศึกษา 2/2565
- กลศาสตร์ของไหล
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
9:00-12:00 น.
การสอบสัมภาษณ์
13:00-15:00 น.
6.4 กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
การสอบข้อเขียน
ภาคการศึกษา 1/2565
- ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมขนส่ง
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
- วิศวกรรมการทาง
ภาคการศึกษา 2/2565
- ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมจราจร วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
9:00-12:00 น.
การสอบสัมภาษณ์
13:00-15:00 น.

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
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7. คำแนะนำหลักสูตร
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรฯ ได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1AWczyR247M0-aR9hC5_OmYrnEMv0P7zr/view หรือ

8. ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ (ประธานหลักสูตร)
โทรศัพท์ 074-287125 อีเมล์ paramet.l@psu.ac.th
นางสาวจิราพร ยวงใย (นักวิชาการอุดมศึกษา)
โทรศัพท์ 074-287015 อีเมล์ jiraporn.yu@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เรียนวันจันทร์-ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
12
6
36
8
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 ผู้ที่จะเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือได้รับการรับรอง
4.2 ผู้ที่จะเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรื อวิทยาศาสตรบัณฑิตใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่
ต่ำกว่า 1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย
5.2 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
5.3 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
5.4 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือได้รับการรับรอง (ถ้ามี)
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6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ และระบุหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล ประธานบริหารหลักสูตร
E-mail : nikorn.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ 081-6909225 โทรสาร 0 7428 7026
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เรียนวันจันทร์ – อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
30 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก1 แผน ก2 แผน  ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
12
12
6
18
36
18
6
36
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับการให้คะแนนที่กำหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00 หรือ
4.2 แผน ก 2 แบบ ก2 แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา หรือ วิทยา
ศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี จุลชีววิทยา วิ ทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
หรือ
2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา หรือวิทยาศาสตร
บัณฑิต เช่น เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ ที่มีประสบการณ์การ
ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือใกล้เคียง หรือ
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบรับรองจากอาจารย์ในหลักสูตรที่จบการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 3 ชุด
5.2 แนวคิดของข้อเสนอ-หัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ที่สนใจเพื่อทำวิจัย
5.3 ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (หากเคยผ่านการทำงาน หรือ กำลังทำงานอยู่)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 รศ.ดร.ธนิยา เกาศล (ประธานหลักสูตร) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-7428-7136 โทรสาร 0-7428-7012 E-mail : thaniya.k@psu.ac.th
8.2 นางสาวจิราพร ยวงใย (นักวิชาการอุดมศึกษา) โทร. 0-7428-7015 โทรสาร 0-7428-7012
E-mail : jiraporn.yu@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

15 คน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
9
12
9
18
36
18
6
36
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
3) มีประสบการณ์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.2 แผน ก2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.3 แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.สมใจ จันทร์อุดม E-mail : somjai.ja@psu.ac.th Tel : 094-5842504
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาทต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

10 คน
 แผน ก แบบก1  แผน ก แบบ ก2  แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
12
18
6
12
36
18
6
36
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ
กว่า 3.00 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่หรือได้รับการรับรอง หรือ
4.2 แผน ก แบบ ก 2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
4.3 แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เช่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตครุศา
สตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการอุตสาหกรรมไม่ต่ำ
กว่า 1 ปี หรือ
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบประมวลผลการศึกษา
5.2 ผลงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. กำหนดการสอบ
สอบสัมภาษณ์ ซึ่งวันที่จะกำหนดหลังจากได้รับใบสมัคร
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มีเป้าหมายเพื่อผลิตวิศวกร
และนักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมั ยใหม่และด้านการบริหารจัดการที่ใช้
โดยตรงในอุตสาหกรรมและนอกวงการอุตสาหกรรม
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูต
8.1 ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล
E-mail : thanate.r@psu.ac.th โทรศัพท์ : 074-287151
8.2 นางสาวอรวรรณศิริ หนูอุไร
E-mail : norawansiri@eng.psu.ac.th โทรศัพท์ : 074-287025
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาท/ภาคการศึกษา
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1.จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

15 คน
 แบบ 1.1  แบบ1.2  แบบ2.1  แบบ2.2
แบบ 1.1
48
48

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.2
แบบ 2.1
6
6
72
36
72
48

แบบ 2.2
17
7
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีประสบการณ์ในการ
วิจัยหรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ และ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 1.2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนเกรด
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีประสบการณ์ในการวิจัยหรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.3 แบบ 2.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิช าเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ ยวข้อง และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.4 แบบ 2.2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนเกรด
เฉลี่ย สะสมไม่ต ่ำ กว่า 3.50 และมีผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษตามประกาศบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย เรื่อง เกณฑ์ค วามรู้
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
( ยื่นที่งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th)
5.1 โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยพอสังเขป และเอกสารอ้างอิง
5.2 ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ามี)
5.3 หลักฐานแสดงความรู'ภาษาอังกฤษ เช่น PSU-TEP, TOEFL
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาที่สอบ
สถานที่สอบ
จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง ห้องประชุม 1
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7. หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เคยทำมาแล้วและงานวิจัยที่คาดว่าจะทำ และหนังสือที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี และคณิตศาสตร์
8. คำแนะนำหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ พืช หรือสัตว์ การ
ศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีช ีวภาพจึงมีล ักษณะเป็นสหวิทยาการที่ประกอบไปด้ว ยความรู 'ในสาขาวิช าต่างๆ ที่
หลากหลาย เช่น จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี พันธุศาสตร์ วิศวกรรมแปรรูป และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ้งเน้นที่ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่มีความ เป็นสากล
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความชำนาญทั้งในส่วนของพื้นฐานที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพประกอบกับความ รู้
เฉพาะด้านในแต่ละแขนง เพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู 'ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมที่จะประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ ในระดับบูรณาการได้อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถเลือกทำ วิทยานิพนธ์ตาม ความ
สนใจทางด้านเทคโนโลยีการ หมัก, เทคโนโลยีเอนไซม์, เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เศษเหลือ, เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม, วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านพืชและสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
สำหรับ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยคณาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นอาจารย์ภายในและภายนอกสาขาวิชาฯ
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9. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
9.1 ทิศทางงานวิจัยหลักเน้น 5 ด้าน
1) เทคโนโลยีชีวภาพอาหารและเทคโนโลยีเอนไซม์
2) เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ
3) เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
4) เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
5) เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
9.2 งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1) รศ.ดร.ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี E-mail: tipparat.h@psu.ac.th
- โปรไบโอติกและพรีไบโอติกจากพืชสมุนไพรและแบคทีเรีย
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก พรีไบโอติก และซินไบโอติก
- การศึกษาประชากรจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ยีสต์ที่ถูกตรึง
- การผลิตสารพรีไบโอติกจากจุลินทรีย์
- สารยับยั้งเชื้อราจากแบคทีเรียแลกติก
- การใช้กล้าเชื้อแลกติกในการควบคุมเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร
2) ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ E-mail: benjamas.che@psu.ac.th
- การผลิตบิวทานอลชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร
- การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแปรงสาคูและการประยุกต์ใช้
- การผลิตคีเฟอรันโดยเชื้อผสม
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช'เอนไซม์ไลเปสตรึงรูป
- การเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อผลิตเป็นน้ำมันจากวัสดุเศษเหลือ
- การคัดแยกและการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย
- การเพิ่มผลิตในการหมักโดยใช่ระบบควบคุมทางชีวภาพ
3) รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ E-mail: suppasil.m@psu.ac.th
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักโดยใช้เทคนิคชีวโมเลกุล
- คุณสมบัติของสารยับยั้งจุลินทรีย์จากแบคทีเรียแลกติกและการประยุกต์ใช้
- การกำจัดและบำบัดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยชีววิธ ีและการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
เชื้อจุลินทรีย์โดยใช้เทคนิคชีวโมเลกุล
- โปรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในสัตว์
- การผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติกและการประยุกต์ใช้
- สารลดแรงตึงผิวชีวภาพและไบโออิมัลซิไฟเออร0จากจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้
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4) รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง E-mail: piyarat.b@psu.ac.th
- การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมและจากกระบวนการไบโอดีเซล
- การลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการผลิตก๊าซชีวภาพ
- การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
- การผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล0ม
- การผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ (Microbial fuel cell)
5) ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร E-mail: apichat.u@psu.ac.th
- การคัดเลือกการโคลนยีน การทำบริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสทนร้อนจากแบคทีเรีย
ที่คัดแยกจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
- การคัดแยก การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้โปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติก
- การคัดเลือกเอนไซม์ย่อยไขมันทนอุณหภูมิสูงจากเมตาจีโนมิกไลบราลีย์ที่สร้างขึ้นจากตะกอนดินในบ่อ
น้ำพุร้อน
- การแสดงออกในระดั บสู งและการคื นรู ปของโปรตี นจากอิ นคลู ช ั ่ นบอดี ้ ที่ ผลิ ตในเซลล์ของแบคที เรีย
Escherichia coli
- การทำบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไบเปสที่โคลนจากแบคทีเรียในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมัน
ปาล์ม
- การแสดงออกในระดับสูงของเอนไซม์ไลเปสในยีสต0และการปรับปรุงคุณสมบัติของเอนไซม์โดยเทคนิค
directed evolution เพื่อใช้เซลล์ยีสต0ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
6) ผศ.ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ E-mail: wiriya.d@psu.ac.th
- ต้นแบบถังผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ air/alcohol gas/liquid compound drops แทนใบพัดกวน
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ gas/liquid compound drops ช่วยในการ ผลิตไบโอดีเซลที่มียีสต์
ผลิตเอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่ง
- ต้นแบบถังผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเศษเหลือชนิดเติมอากาศด้วยพัดลมร่วมกับท่อระบายอากาศ
- ต้นแบบเครื่องกลับกองปุ๋ยหมักระดับครอบครัวและระดับชุมชน (เน้นด้านวิศวกรรม)
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกกรดไขมันอิสระจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ gas bubbles
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ gas bubbles
7) ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์ Email :uschara.t@psu.ac.th
Field of interest: Molecular Biotechnology, Environmental Biotechnology, Enzyme
Technology
Current researches:
- Isolation and screening of polyester-degrading actinomycetes
- Isolation and screening of pesticide-degrading actinomycetes
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- Isolation and screening of plant growth promoting rhizobacteria
- Gene cloning, expression, characterization and improvement of activity of novel
polyester
depolymerases
- Gene cloning, expression, characterization and improvement of activity of novel
pesticidedegrading enzymes
- Genetic engineering in yeasts to improve bioethanol production
8.2.8 ผศ.ดร.วาสนา สุโยธา Email :wasana.suy@psu.ac.th
Field of interest: Molecular Biotechnology and Enzyme Technology
Current researches:
- Isolation, screening, and production of chitosanase producing microorganism and
application in the production of chitooligosaccharides.
- Production and application of α-1,3-glucanase.
- Production and application of lignocellolytic enzyme
9. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-6375 E-mail: apichat.u@psu.ac.th
10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

10 คน
 แบบ 1.1  แบบ1.2  แบบ2.1  แบบ2.2
แบบ 1.1
48
48

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.2
แบบ 2.1
6
6
72
36
72
48

แบบ 2.2
12
12
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือ
เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่องหรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือ
เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์การวิจัยหรือทำงานใน
สาขาวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีอาหารอย่างน้อย 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยี
อาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลการเรียนระดับดีมาก โดยได้รับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 3.50 และ
2) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่องหรือมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
3) มีประสบการณ์การวิจัยหรือทำงานในสาขาวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีอาหารอย่างน้อย 1 ปี หรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก
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4.3 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือ
เทคโนโลยี อาหาร หรื อสาขาวิ ชาที ่ เกี ่ ยวข้อง หรื อปริ ญ ญาโททางด้า นวิศวกรรมศาสตร์ หรื ออยู ่ ในดุ ล ยพิ นิ จของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก
4.4 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยี
อาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลการเรียนระดับดีมาก โดยได้รับคะแนน
เฉลี ่ ย สะสมไม่ ต ่ ำ กว่ า 3.25 หรื อ มี ค ะแนนเฉลี ่ ย สะสมเฉพาะวิ ช าเอกไม่ ต ่ ำ กว่ า 3.50 หรื อ อยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก

คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
(ยื่นที่ งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th)
5.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือผลงานที่อยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์ โดยแนบจดหมายตอบรับ
การลงตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด
5.2 โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ รวมทั้งวิธีการวิจัยพอสังเขป
5.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด
5.4 หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด (กรณีลาศึกษาต่อ)
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาที่สอบ
วันและเวลา จะแจ้งกับผู้สมัครโดยตรงอีกครั้ง

สถานที่สอบ
ห้องประชุม 1
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7. ข้อแนะนำสำหรับการสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร ตลอดจนสามารถนำเสนอแนวคิดในการทำวิจัยรวมทั้งสามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจได้อย่าง
ชัดเจน
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8. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม โดยเน้นการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนา
ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารของไทยและของโลก โดยเฉพาะด้านอาหารทะเล อาหาร ฮาลาล
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภาคใต้
นักศึกษาที่มีประวัติการเรียนดีและมีศักยภาพสูงที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่า
ดำเนินการวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และมีโอกาสใช้เวลาการทำวิจัย
วิทยานิพนธ์บางส่วนในต่างประเทศเป็นเวลา 6-12 เดือน
9. ทิ ศ ทาง หรื อ Theme ของงานวิ จ ั ย เพื ่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องหลั ก สู ต ร และ Area of research interest
ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
9.1 Professor Dr. Soottawat Benjakul
Email : soottawat.b@psu.ac.th
Phone : 074286334
Area of research interest :
- Utilization of fish and shellfish processing byproducts
- Functional ingredients and bioactivities from seafood leftover
- Improvement of functional properties of gelatin and myofibrillar proteins
Characterization
and
applications
of
fish
enzymes
- Use of plant phenolics as the additives in fish and fish products
9.2

Associate Professor Dr. Wirote Youravong
Email : wirote.y@psu.ac.th
Phone : 074286329
Area of research interest :
- Clean process technology for fishery, meat and poultry,fruit and beverage industries
- Hybrid of nonthermal process for functional food innovative product
- Membrane distillation for low molecular weight solute recovery
- Membrane fouling and cleaning of oily effluence

9.3

Associate Professor Dr. Kongkarn Kijroongrojana
Email : kongkarn.k@psu.ac.th
Phone : 074286336
Area of research interest :
- Development/Sensory evaluation of functional food and seafood products
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9.4

Associate Professor Dr. Sunisa Siripongvutikorn
Email : sunisa.s@psu.ac.th
Phone : 074286344
Area of research interest :
-Marinaded
seafood
product
- Phytochemical and biological properties of plant material
- Antioxidant and antibacterial properties of herbs/spices and curry paste and their
application
- Biofortification of some essential mineral to improve bioactive compouds and
bilogical properties in plant material

9.5

Assistant Professor Dr. Mutita Meenune
Email : mutita.m@psu.ac.th
Phone : 074286335
Area of research interest :
- Minimal process and modified atmosphere packaging of fresh-cut fruits and
vegetables
- Effect of thermal and non-thermal process on the quality of food products
- Quality of rice grain and its cooking quality

9.6

Assistant Professor Dr. Piyarat Sirivongpaisal
Email : piyarat.n@psu.ac.th
Phone : 074286328
Area of research interest :
- Production, modification and application of flour and starch for functional food
products
Structure
and
functional
properties
of
polysaccharide
- Food engineering (drying and baking technology)

9.7

Assistant Professor Dr. Punnanee Sumpavapol
Email : punnanee.s@psu.ac.th
Phone : 074286366
Area of research interest :
- Integrative metagenomics–metabolomics for analysing the relationship between
microorganisms with volatile and non-volatile profiles of fermented foods
- Phytochemical and bioactivity of plant extract from agricultural waste
- Valorization of agricultural waste as functional food ingredient
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9.8

Assistant Professor Dr. Saowakon Wattanachant
Email : saowakon.w@psu.ac.th
Phone : 074286332
Area of research interest :
- Factor affecting non-destructive determination quality of meat and poultry meat
- Nutritional and physicochemical characteristics of raw and cooked mutton from
Southern Thai cross-bred goat and value added healthy meat products
- Innovative research and development in healthy food products

9.9

Assistant Professor Dr. Dusida Tirawat
Email : dusida.t@psu.ac.th
Phone : 074286320
Area of research interest :
- Innovative technology for shelf life extension of fruits and vegetables
- Effective methods to reduce spoilage/pathogenic food microorganisms and biofilm
on fresh product’s surface

9.10 Assistant Professor Dr. Worapong Usawakesmanee
Email : worapong.u@psu.ac.th
Phone : 074286340
Area of research interest :
- Research and development of food for shelf-life extension
- Utilization of food processing by-product to human food or animal feed
9.11 Assistant Professor Dr. Rajnibhas Sukeaw Samakradhamrongthai
Email : rajnibhassukeaw.s@psu.ac.th
Phone : 074286330
Area of research interest :
Food
product
development
and
experimental
design
- Sensory evaluation and shelf-life assessment in product development
- Aroma and flavor in product development: identification, characterization, and
application
Encapsulation
and
controlled
release
technology
- Food perception and brain neurological functions
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9.12 Dr. Thanasak Sae-leaw
Email : thanasak.s@psu.ac.th
Phone : 074286333
Area of research interest :
- Extraction, characterization and utilization of lipids and bioactive compounds from
plants
and
agricultural
by-products
- Maintaining/improving the quality of used frying oil
9.13 Dr. Krisana Nilsuwan
Email : krisana.n@psu.ac.th
Phone : 074286321
Area of research interest :
- Development of edible and biodegradable food packagings based on proteins
- Extraction and characterization of fish scale biocalcium
9.14 Dr. Avtar Singh
Email : avtar.s@psu.ac.th
Phone : 074286362
Area of research interest :
- Extraction, characterization of bioactive compounds from seafood waste and plant
sources
- Exploitation of bioactive compounds as a functional ingredient
- Quality maintenance and shelf-life extension of fish and fishery products
- Improvement of functional and nutritional properties of surimi and surimi-based
products.
10. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 074286366
E-mail: punnanee.s@psu.ac.th
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (นานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ

10 คน

 แบบ 1.1  แบบ1.2  แบบ2.1  แบบ2.2

3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

แบบ 1.1
48
48

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.2
แบบ 2.1
9
3
72
36
72
48

แบบ 2.2
17
7
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัครและเข้าศึกษา
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ

วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับดีมากหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียน
เรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับดีมากหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรี ยนเพิ่มเติมใน
รายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรั บ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.3 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบี ยนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็น
สำหรับผู้สมัครแต่ละราย
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
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4.4 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผลการเรียนระดับดีมากหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิ จารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมใน
รายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรั บ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
4.1 เลือกหัวข้อที่ต้องการใช้ในการสอบสัมภาษณ์จากหัวข้อย่อยต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรค เบาหวาน,หลอดเลือดและความดัน,ไต,สุขภาพของระบบทางเดิน
อาหาร และอื่นๆเช่น
(1) อาหารสุขภาพผู้สูงอายุ
(2) การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบธรรมชาติภาคใต้
(3) นวัตกรรมอาหารเสริมและอาหารสุขภาพ
4.2 เตรียมโครงการวิจัยที่คัดเลือกได้ในข้อ 4.1 โดยเตรียมแบบโครงการวิจัยอย่างย่อ จำนวน 4-5 หน้าประกอบด้วย
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การทดลอง วิธีดำเนินการวิจัย และเอกสารอ้างอิง
4.3 ส่งหัวข้อที่คัดเลือกได้ในข้อ 4.2 ให้แก่กรรมการสอบสัมภาษณ์
5. กำหนดการสอบ
วิชาทีส่ อบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาที่สอบ

จะแจ้งให้กับผู้สมัครทราบอีกครั้ง

สถานทีส่ อบ

ห้องประชุม 2
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6. คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ
พิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ์กรอบแนวคิดและพื้นความรู้ตามหัวข้อที่ได้คัดเลือก และเป็นการ พิจารณา
เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนต่าง ๆ ไปพร้อมกัน โดยจะทราบผลการรับเข้าและผู้ได้รับทุนในวันเดียวกัน
7. หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ
7.1 Wildman, R.E. 2001. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. CRC Press,
Washington,D.C. 542 p.
7.2 Paliyath, G., Bakovic, M. and Shetty, K. 2011. Functional Foods, Nutraceuticals and
Degenerative Disease Prevention. Wiley-Blackwell, Oxford. 403 p.
7.3 Bronk, R. 1999. Human Metablism. Addison Wesley Longman Press, Essex. 392 p.
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7.4 Insel, P., Ross, D., McMahon, K. and Bernstein, M. 2011. Nutrition. Jones and Bartlett Publishers,
London. 902 p.

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.จุ ฑ า ทาคาฮาชิ ยู ป ั น คิ หลั ก สู ต รอาหารสุ ข ภาพและโภชนาการ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร E-mail :
chutha.s@psu.ac.th.
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
15
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3
วิทยานิพนธ์
36
18
สารนิพนธ์
รวม
36
36

แผน ข
15
15
6
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร

4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่
จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย

2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี ใน
ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย หรือ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียน
เพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย
4.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่
จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย
2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอย่างน้อย
6 เดือน หรือ ทำงานในตําแหน่งผู้ช่วยวิจัยอย่างน้อย 6 เดือน หรือ ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่
กับ ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย
4.3 แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่
จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย
2) มี เ กณฑ์ ค ุ ณ สมบั ต ิ เ พิ ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ ผ่ า นรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ มี ป ระสบการณ์ ท ำงานใน
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณา
สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จ ำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละ
ราย
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th)
โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยพอสังเขป
6. กำหนดการสอบ
วิชาทีส่ อบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาที่สอบ
จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง

สถานทีส่ อบ
ห้องประชุม 1
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7. คำแนะนำหลักสูตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จั ด การเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรมเกษตร (MATM) ตั ้ ง แต่ ป ี 2548 โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว มุ ่ ง ให้ ผ ู ้ เ รี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ รวมทั้งการวิจัยที่สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพ ปัจจุบันประสบปัญหาผู้เ รียนที่มาจากภาคอุตสาหกรรมมีจำนวนน้อย ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมได้ จึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตร และเพิ่มเติมลักษณะของหลักสูตร แผน ข ด้วย เพื่อเป็นการขยาย
โอกาสให้กับผู้สนใจที่ทำงานประจำในภาคอุตสาหกรรมได้พัฒนาคุณวุฒิและแก้ปัญหาที่เป็นความต้องการของ
อุตสาหกรรมเกษตรอย่างแท้จริง รวมถึงระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำให้มีความจำเป็นต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
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8. ระยะเวลาและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ในปีการศึกษาแรก
ส่วนปีการศึกษาที่ 2 เป็นการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในโรงงาน/สถานประกอบการ โดยการกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักของหลักสูตรร่วมกับพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ
9. แนวทางการวิจัย
9.1 ด้านการจัดการการผลิตและผลิตภาพ (Production Management and Productivity)
1) Production Planning, Production Control and Inventory
2) Logistic and Supply Chain, Raw Material Management
3) Productivity Management
4) Manufacturing System, Maintenance, Automation
5) Plant design, Law and Regulations
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการการผลิตและผลิตภาพ :
- การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินงานของสาย
การติดฉลากและบรรจุกล่องผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการโม่ข้าวสาลีโดยใช้เทคนิค TPM
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุขวดแก้วด้วยการผลิตแบบลีน
- การปรับปรุงพื้นที่และการออกแบบคลังสินค้า: กรณีศึกษาโรงงานอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา: โรงงานผลิตเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกแช่เย็น
- ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถจนส่งแบบมีกรอบเวลาและการแบ่งสินค้า กรณีศึกษา: โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
น้ำผลไม้
- การประยุกต์ใช้หลักการผลิตแบบลีนในการเพิ่มกำลังการผลิตของกระบวนการผลิตปลาเส้น
9.2 ด้านการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (Quality and Environment Management)
1) Quality Control (Quality tools, Quality Attribute, SQC, DOE)
2) Quality Management (Management, Environment, Carbon footprint, Water footprint)
3) Food Safety Management System (Food Safety, Traceability, food Law & Regulations)
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม :
- การประเมินความเสี่ยงของหอยตะโกรมจากแหล่งเลี้ยงในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
- การประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ซิกม่าเพื่อเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในกระบวนการผลิต
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค
- การออกแบบการจัด เก็บข้อมูล ของส่วนงานสนับสนุนเพื่ อการประเมินคาร์บ อนฟุต พริ ้นท์ ในผลิต ภัณฑ์เค้ กกล้วยหอม :
กรณีศึกษา
- การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการลดการใช้พลังงานของเครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์
- การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาการเกิดจุดขาวในเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง
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9.3 ด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management)
1) 3.1 Principle of Management, Human Resource Management
2) 3.2 Accounting and Finance
3) 3.3 Marketing
4) 3.4 Entrepreneurship, Feasibility and Strategy
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ)
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำหวานทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำอัดลม
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้สูงอายุจากโปรตีนสกัดจากปลานิล
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากใบชาจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทดแทนการชิ้นไม้สับในการผลิตแผ่นปาร์ติเกิล
คณาจารย์ประจำหลักสูตร :
ประกอบด้วยคณาจารย์หลักในหลักสูตร และคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น
1) ดร.เกรียงไกร ไวยกาญจน์ E-mail: kriangkrai.w@psu.ac.th
สาขาชำนาญ : Modern Manufacturing System & Automation
2) ดร.กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์ E-mail: karnjapan.j@psu.ac.th
สาขาชำนาญ : Business Process Management (Marketing), Quality Management
3) ดร.กันยา อัครอารีย์ E-mail: kanya.a@psu.ac.th
สาขาชำนาญ: Supply Chain Management, Logistics, Quality Management
4) ผศ.ดร.บุษวรรณ หิรัญวรชาติ E-mail: bhudsawan.h@psu.ac.th
สาขาชำนาญ: Food Processing, Phytochemical Extraction, Drying of Biomaterials
5) อ.มณฑิรา เอียดเสน E-mail: monthira.i@psu.ac.th
สาขาชำนาญ: Production Management, Productivity Management, Statistical Quality Control
6) อ.ดาริกา อวะภาค E-mail: darika.a@psu.ac.th
สาขาชำนาญ: Production Management, Productivity Management
10. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.บุษวรรณ หิรัญวรชาติ E-mail: bhudsawan.h@psu.ac.th
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90112 http://agro.psu.ac.th โทร. 0 7428 6349 (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)
11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาท/ภาคการศึกษา

238

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ 15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
12
6
36
18
36
36

แผน ข
-

4.1 แผน ก 1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4.2 แผน ก 2
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา ( ยื่นที่งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th)
5.1 โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยพอสังเขป และเอกสารอ้างอิง
5.2 ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร (ถ้ามี)
5.3 หลักฐานแสดงความรู'ภาษาอังกฤษ เช่น PSU-TEP, TOEFL (ถ้ามี)
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาที่สอบ
จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง

สถานที่สอบ
ห้องประชุม 1
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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7. หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เคยทำมาแล้วและงานวิจัยที่คาดว่าจะทำ และหนังสือที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี และคณิตศาสตร์
8. คำแนะนำหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ พืช หรือสัตว์ การ ศึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่ประกอบไปด้วยความรู'ในสาขาวิชาต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น
จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี พันธุศาสตร์ วิศวกรรมแปรรูป และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ้งเน้นที่ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่มีความ เป็นสากลเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ และความชำนาญทั้งในส่วนของพื้นฐานที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพประกอบกับความ รู้เฉพาะด้านใน
แต่ ล ะแขนง เพื ่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ พ ร้ อ มด้ ว ยความรู 'ความสามารถ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที ่ จ ะประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ ในระดับบูรณาการได้อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถเลือกทำ วิทยานิพนธ์ตาม ความ
สนใจทางด้านเทคโนโลยีการ หมัก, เทคโนโลยีเอนไซม์, เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เศษเหลือ, เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม, วิศวกรรมกระบวนการ ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านพืชและสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลสำหรับ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ว ยคณาจารย์ ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นอาจารย์ภายในและภายนอกภาควิชาฯ
9. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของอาจารย์
ประจำหลักสูตร
9.1 ทิศทางงานวิจัยหลักเน้น 5 ด้าน
9.1.1 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารและเทคโนโลยีเอนไซม์
9.1.2 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ
9.1.3 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
9.1.4 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
9.1.5 เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
9.2 งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
9.2.1 รศ.ดร.ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี E-mail: tipparat.h@psu.ac.th
- โปรไบโอติกและพรีไบโอติกจากพืชสมุนไพรและแบคทีเรีย
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก พรีไบโอติก และซินไบโอติก
- การศึกษาประชากรจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ยีสต์ที่ถูกตรึง
- การผลิตสารพรีไบโอติกจากจุลินทรีย์
- สารยับยั้งเชื้อราจากแบคทีเรียแลกติก
- การใช้กล้าเชื้อแลกติกในการควบคุมเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร
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9.2.2 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ E-mail: benjamas.che@psu.ac.th
- การผลิตบิวทานอลชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร
- การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแปรงสาคูและการประยุกต์ใช้
- การผลิตคีเฟอรันโดยเชื้อผสม
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช'เอนไซม์ไลเปสตรึงรูป
- การเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อผลิตเป็นน้ำมันจากวัสดุเศษเหลือ
- การคัดแยกและการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย
- การเพิ่มผลิตในการหมักโดยใช่ระบบควบคุมทางชีวภาพ
9.2.3 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ E-mail: suppasil.m@psu.ac.th
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักโดยใช้เทคนิคชีวโมเลกุล
- คุณสมบัติของสารยับยั้งจุลินทรีย์จากแบคทีเรียแลกติกและการประยุกต์ใช้
- การกำจัดและบำบัดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยชีววิธีและการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์โดย
ใช้เทคนิคชีวโมเลกุล
- โปรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในสัตว์
- การผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติกและการประยุกต์ใช้
- สารลดแรงตึงผิวชีวภาพและไบโออิมัลซิไฟเออร0จากจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้
9.2.4 รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง E-mail: piyarat.b@psu.ac.th
- การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมและจากกระบวนการไบโอดีเซล
- การลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการผลิตก๊าซชีวภาพ
- การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
- การผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล0ม
- การผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ (Microbial fuel cell)
9.2.5 ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร E-mail: apichat.u@psu.ac.th
- การคัดเลือกการโคลนยีน การทำบริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสทนร้อนจากแบคทีเรียที่คัด
แยกจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
- การคัดแยก การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้โปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติก
- การคัดเลือกเอนไซม์ย่อยไขมันทนอุณหภูมิสูงจากเมตาจีโนมิกไลบราลีย์ที่สร้างขึ้นจากตะกอนดินในบ่อน้ำพุร้อน
- การแสดงออกในระดับสูงและการคืนรูปของโปรตีนจากอินคลูชั่นบอดี้ที่ผ ลิตในเซลล์ของแบคทีเรีย Escherichia
coli
- การทำบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไบเปสที่โคลนจากแบคทีเรียในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
- การแสดงออกในระดั บ สู ง ของเอนไซม์ ไ ลเปสในยี สต0และการปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ต ิ ของเอนไซม์ โ ดยเทคนิค
directed evolution เพื่อใช้เซลล์ยีสต0ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
9.2.6 ผศ.ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ E-mail: wiriya.d@psu.ac.th
- ต้นแบบถังผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ air/alcohol gas/liquid compound drops แทนใบพัดกวน
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ gas/liquid compound drops ช่วยในการ ผลิตไบโอดีเซลที่มียีสต์
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ผลิตเอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่ง
- ต้นแบบถังผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเศษเหลือชนิดเติมอากาศด้วยพัดลมร่วมกับท่อระบายอากาศ
- ต้นแบบเครื่องกลับกองปุ๋ยหมักระดับครอบครัวและระดับชุมชน (เน้นด้านวิศวกรรม)
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกกรดไขมันอิสระจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ gas bubbles
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ gas bubbles
9.2.7 ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์ Email :uschara.t@psu.ac.th
Field of interest: Molecular Biotechnology, Environmental Biotechnology, Enzyme Technology
Current researches:
1. Isolation and screening of polyester-degrading actinomycetes
2. Isolation and screening of pesticide-degrading actinomycetes
3. Isolation and screening of plant growth promoting rhizobacteria
4. Gene cloning, expression, characterization and improvement of activity of novel polyester
depolymerases
5. Gene cloning, expression, characterization and improvement of activity of novel
pesticidedegrading enzymes
6. Genetic engineering in yeasts to improve bioethanol production
9.2.8 ผศ.ดร.วาสนา สุโยธา Email :wasana.suy@psu.ac.th
Field of interest: Molecular Biotechnology and Enzyme Technology
Current researches:
1. Isolation, screening, and production of chitosanase producing microorganism and
application in the production of chitooligosaccharides.
2. Production and application of α-1,3-glucanase.
3. Production and application of lignocellolytic enzyme
10. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 0-7428-6375 E-mail: apichat.u@psu.ac.th
11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
12 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
12
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
วิทยานิพนธ์
36
18
สารนิพนธ์
รวม
36
36

แผน ข
16
14
6
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ เทคโนโลยีการ
บรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
หรือ ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ใน
วารสารที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่อง
4.2 แผน ก 2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ เทคโนโลยีการ
บรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
4.3 แผน ข
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ เทคโนโลยีการ
บรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การวิจัยหรือทำงานที่เกี่ยวข้องใน
ด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ในวารสารที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่อง
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
(ยื่นที่ งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th )
แนวคิดหัวข้องานวิจัยที่สนใจจะศึกษา ประกอบด้วย หัวข้องานวิจัย หลักการ และเหตุผล แนวทางในการ
ทำวิจัย/วิธีการทำวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งในวันสมัครหรือ
วันสอบสัมภาษณ์
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาที่สอบ
วันและเวลาจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง

สถานที่สอบ
ห้องประชุม 2
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7. หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ
7.1 ปุ่น คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ. 2541. บรรจุภัณฑ์อาหาร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
(มหาชน)
7.2 Journal of Packaging Technology and Science
7 .3 Brody, A. 2001. Active Packaging for Food Applications. Pennsylvania: Technomic
Publishing
7 .4 Fellows, P. 1990. Food Processing and Technology: Principle and Practice. Chichester,
England: Ellis Harwood Ltd.
7 .5 Joseph, F. Hanlon. 1992. Handbook of Package Engineering. Pennsylvania: Technomic
Publishing.
7.6 Paine, F.A. and Paine, H.Y. 1992. A Handbook of Food Packaging, Second Edition. Glasgow:
Blackie Academic & Professional.
7.8 Robertson, Gordon. L. 1992. Food Packaging: Principle and Practice.
7.9 Soroko, W. 1996. Fundamentals of Packaging Technology. U.K., The Institute of Packaging.
8. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจ ัย และออกแบบโครงสร้างของวัส ดุบรรจุภ ัณฑ์และบรรจุภ ัณฑ์ ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมในการปรับปรุงกระบวนการผลิตการบรรจุเพื่อพัฒนาและปรับปรุงวัสดุ บรรจุ
ภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญพร้อมทั้ง เป็นผู้ที่มี
คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
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การศึกษาเป็นแบบแผน ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
- แบบ ก 1 เป็นแผนการศึ กษาที่เน้นการทำวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์อย่างเดียว แต่อาจเรียนรายวิชาหรือ
กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม เช่น สัมมนาได้โดยไม่นับหน่วยกิต
- แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่มีทั้งการเรียนรายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์
8. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของหลั ก สูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
8.1 ทิศทางงานวิจัย
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้จากวัสดุและเศษเหลือจากธรรมชาติ เช่น โปรตีนฟิล์มจากปลา
คุณภาพต่ำ แป้ง เยื่อกระดาษและกากข้าวโพด ใยปาล์มน้ำมัน ตาลโตนด และยางพารา
- การออกแบบและพัฒนากระบวนการบรรจุ การทดสอบคุณภาพการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ เช่น
ความแข็งแรงของรอยปิดผนึก
- การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากวัสดุและเศษเหลือจากธรรมชาติ เช่น ยางฟองน้ำ ใยปาล์มน้ำมัน
และซังข้าวโพด
- การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก แท่นรองสินค้า
- การจำลองแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
- การประเมินอายุการเก็บของอาหาร
- การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับไมโครเวฟและการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง
- การพัฒนาสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูกจากวัสดุชีวภาพ
- การผลิตและพัฒนาสมบัติของกระดาษจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร
8.2 งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1) รศ.ดร.วรัญญู ศรีเดช E-mail : waranyou.s@psu.ac.th
- Property Improvement of paper with chitosan
- Production and utilization of cellulose and cellulose derivatives
- Production of molded pulp packaging
- Composite material of natural fiber and rubber
- Vegetable oil based printing Ink
- Active packaging for ripening delay of fresh fruit
- Biodegradable packaging from starch and fiber
2) รศ.ดร.เถวียน วิทยา E-mail : thawean.b@psu.ac.th
- Production of rice starch nanocrystals and potential application in food packaging
- Characterization, properties development and potential application of
Biodegradable packaging From polysaccharide (starch , chitosaa and gum )
- Production, properties and potential application of antimicrobial edible films
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incorporated with natural antimicrobial
- Recovery of lignin and developing lignin-based resin paper coatings application as
hydrophobic barrier
- Application of rice bran in Packaging industry
3) ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน E-mail : thummanoon.p@psu.ac.th
- Polymer physical chemistry;
- Polymer packaging materials;
- Barrier properties of polymers;
- Bio-related polymer materials;
- Biodegradable/edible films (emphasis on protein-based films);
- Bio-based polymer blend and (nano) composite;
- Utilization of agro-based biopolymers
4) ผศ.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ E-mail : supachai.p@psu.ac.th
- Food packaging.
- Transportation packaging
- Active and intelligent packaging
- Shelf life prediction
- Migration in packaging
5) ผศ.ดร.พรอุษา จิตพุทธิ E-mail : ponusa.j@psu.ac.th
- Polymer nanocomposites
- Nano-fillers
- Bioplastics
- Antimicrobial activity and Thermo-mechanical properties of polymers and
Nanocomposites
6) ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์ E-mail : Ladawan.so@psu.ac.th
- Biobased materials processing and polymer technology
- Encapsulation of liquid and solid components in polymeric nanoparticles for active
Packaging
- Printing Technology
7) ดร.สมพร นิลมณี E-mail : somporn.ni@psu.ac.th
- Packaging Design and Development
- Graphic Design For Packaging
- Packaging Accessibility
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9) ดร.พรสถิตย์ สุขชู E-mail: pornsatit.s@psu.ac.th
- Nanotechnology applications for active and intelligent packaging
- Thin film materials for light emitter, detector and sensor applications
- Group IV and III-V photonics for terahertz device applications
- Single- and polycrystalline film characterization by high resolution x-ray diffraction
9. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-6357 E-mail : thummanoon.p@psu.ac.th
10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

10 คน
แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
10
6
36
20
36
36

แผน ข
-

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า ในกรณีที่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
2) มีประสบการณ์การวิจัยหรือทำงานต่อเนื่องในสาขาวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีอาหารอย่างน้อ ย 1 ปี
หรือ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขา
วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 แผน ก 1 (Hi-Fi)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามของ แผน ก 1 และผู้สมัครเข้าเรียนต้องส่งแบบฟอร์มการยืนยันความ
ร่วมมือของผู้ประกอบการสำหรับการเข้าศึกษา แผนการเรียนแบบ Hi-Fi
4.4 นักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาแผน ก 1 และ แผน ก 1 (Hi-Fi) จะต้องมีระดับคะแนนด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง และสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ได้แก่
คะแนน TOEFL
(Paper Based)
ไม่ต่ำกว่า
450 คะแนน
(Institutional Testing Program)
ไม่ต่ำกว่า
470 คะแนน
(Computer Based)
ไม่ต่ำกว่า
133 คะแนน
(Internet Based)
ไม่ต่ำกว่า
45 คะแนน
คะแนน IELTS
ไม่ต่ำกว่า
4.5 คะแนน
หรือมีหนังสือรับรองการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัย
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สำหรับนักศึกษาไทยจะต้องมีคะแนนสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบในส่วนของความรู้ความสามารถในการ
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่ งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th)
5.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือผลงานที่อยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์ โดยแนบจดหมายตอบ
รับการลงตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด
5.2 โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ รวมทั้งวิธีการวิจัยพอสังเขป
5.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด
5.4 หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด (กรณีลาศึกษาต่อ)
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาที่สอบ
สถานที่สอบ
วันและเวลา จะแจ้งกับผู้สมัครโดยตรงอีกครั้ง
ห้องประชุม 1
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7. ข้อแนะนำสำหรับการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตลอดจนสามารถนำเสนอ
แนวคิดในการทำวิจัย รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจได้อย่างชัดเจน
8. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (แผน ก 1 และ ก 2) มุ่งเน้น
การศึกษาวิจ ัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อนำผลงานวิ จัยไปใช้ในการพัฒ นาและปรับปรุง
กระบวนการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และความปลอดภัยอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหารของไทยและของ
โลก โดยเฉพาะอาหารทะเล อาหารฮาลาล และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรภาคใต้ และมี แ ผน ก 1 Hi-Fi ที ่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปัจจุบันทำงานในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะความรู้เพิ่มสูงขึ้น สามารถนำความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทหรืออุตสาหกรรม ซึ่งจะดำเนินงานวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ ณ ภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ที่มี ประวัติการเรียนดีและมีศักยภาพสูง จะได้รับการคัดเลือกรับ ทุน
สนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าดำเนินการวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งใน
ระดับประเทศ และต่างประเทศ
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9.

ทิศ ทาง หรือ Theme ของงานวิจ ัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของหลัก สูตร และ Area of research interest
ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
9.1 Professor Dr. Soottawat Benjakul
Email : soottawat.b@psu.ac.th
Phone : 074286334
Area of research interest :
- Utilization of fish and shellfish processing byproducts
- Functional ingredients and bioactivities from seafood leftover
- Improvement of functional properties of gelatin and myofibrillar proteins
Characterization
and
applications
of
fish
enzymes
- Use of plant phenolics as the additives in fish and fish products
9.2

Associate Professor Dr. Wirote Youravong
Email : wirote.y@psu.ac.th
Phone : 074286329
Area of research interest :
- Clean process technology for fishery, meat and poultry,fruit and beverage industries
- Hybrid of nonthermal process for functional food innovative product
- Membrane distillation for low molecular weight solute recovery
- Membrane fouling and cleaning of oily effluence

9.3

Associate Professor Dr. Kongkarn Kijroongrojana
Email : kongkarn.k@psu.ac.th
Phone : 074286336
Area of research interest :
- Development/Sensory evaluation of functional food and seafood products

9.4

Associate Professor Dr. Sunisa Siripongvutikorn
Email : sunisa.s@psu.ac.th
Phone : 074286344
Area of research interest :
Marinaded
seafood
product
- Phytochemical and biological properties of plant material
- Antioxidant and antibacterial properties of herbs/spices and curry paste and their
application
- Biofortification of some essential mineral to improve bioactive compouds and
bilogical properties in plant material
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9.5

Assistant Professor Dr. Mutita Meenune
Email : mutita.m@psu.ac.th
Phone : 074286335
Area of research interest :
- Minimal process and modified atmosphere packaging of fresh-cut fruits and
vegetables
- Effect of thermal and non-thermal process on the quality of food products
- Quality of rice grain and its cooking quality

9.6

Assistant Professor Dr. Piyarat Sirivongpaisal
Email : piyarat.n@psu.ac.th
Phone : 074286328
Area of research interest :
- Production, modification and application of flour and starch for functional food
products
Structure
and
functional
properties
of
polysaccharide
- Food engineering (drying and baking technology)

9.7

Assistant Professor Dr. Punnanee Sumpavapol
Email : punnanee.s@psu.ac.th
Phone : 074286366
Area of research interest :
- Integrative metagenomics–metabolomics for analysing the relationship between
microorganisms with volatile and non-volatile profiles of fermented foods
- Phytochemical and bioactivity of plant extract from agricultural waste
- Valorization of agricultural waste as functional food ingredient

9.8

Assistant Professor Dr. Saowakon Wattanachant
Email : saowakon.w@psu.ac.th
Phone : 074286332
Area of research interest :
- Factor affecting non-destructive determination quality of meat and poultry meat
- Nutritional and physicochemical characteristics of raw and cooked mutton from
Southern Thai cross-bred goat and value added healthy meat products
- Innovative research and development in healthy food products

9.9

Assistant Professor Dr. Dusida Tirawat
Email : dusida.t@psu.ac.th
Area of research interest :

Phone : 074286320
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- Innovative technology for shelf life extension of fruits and vegetables
- Effective methods to reduce spoilage/pathogenic food microorganisms and biofilm
on fresh product’s surface
9.10 Assistant Professor Dr. Worapong Usawakesmanee
Email : worapong.u@psu.ac.th
Phone : 074286340
Area of research interest :
- Research and development of food for shelf-life extension
- Utilization of food processing by-product to human food or animal feed
9.11 Assistant Professor Dr. Rajnibhas Sukeaw Samakradhamrongthai
Email : rajnibhassukeaw.s@psu.ac.th
Phone : 074286330
Area of research interest :
Food
product
development
and
experimental
design
- Sensory evaluation and shelf-life assessment in product development
- Aroma and flavor in product development: identification, characterization, and
application
Encapsulation
and
controlled
release
technology
- Food perception and brain neurological functions
9.12 Dr. Thanasak Sae-leaw
Email : thanasak.s@psu.ac.th
Phone : 074286333
Area of research interest :
- Extraction, characterization and utilization of lipids and bioactive compounds from
plants
and
agricultural
by-products
- Maintaining/improving the quality of used frying oil
9.13 Dr. Krisana Nilsuwan
Email : krisana.n@psu.ac.th
Phone : 074286321
Area of research interest :
- Development of edible and biodegradable food packagings based on proteins
- Extraction and characterization of fish scale biocalcium
9.14 Dr. Avtar Singh
Email : avtar.s@psu.ac.th
Area of research interest :

Phone : 074286362
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- Extraction, characterization of bioactive compounds from seafood waste and plant
sources
- Exploitation of bioactive compounds as a functional ingredient
- Quality maintenance and shelf-life extension of fish and fishery products
- Improvement of functional and nutritional properties of surimi and surimi-based
products.
10. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล
โทร. 0-7428-6366
11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
E-mail: punnanee.s@psu.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (นานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
12
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
วิทยานิพนธ์
36
18
สารนิพนธ์
รวม
36
36

แผน ข
12
18
6
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมากหรือเทียบเท่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้
เข้าเรียนต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่คณะกำหนด
4.2 แผน ก 2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร และผู้เข้าเรียนต้องผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษตามที่คณะกำหนด
4.3 แผน ข
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีประสบการณ์ทำงานหรือการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เข้าเรียนต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่คณะ
กำหนด
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ระบุหัวข้อที่ต้องการใช้ในการสอบสัมภาษณ์จากหัวข้อย่อยต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรค เบาหวาน,หลอดเลือดและความดัน,ไต,สุขภาพของระบบ
ทางเดินอาหาร และอื่นๆเช่น
(1) อาหารสุขภาพผู้สูงอายุ
(2) การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบธรรมชาติภาคใต้
(3) นวัตกรรมอาหารเสริมและอาหารสุขภาพ
5.2 นำเสนอหัวข้อที่คัดเลือกให้แก่กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
5. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาที่สอบ
สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
วันและเวลาสอบจะแจ้งให้ผู้สมัคร ห้องประชุม 2
ทราบโดยตรง
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6. คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ
พิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ์กรอบแนวคิดและพื้นความรู้ตามหัวข้อที่ได้คัดเลือก และเป็นการ
พิจารณาเพื่อ คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนต่าง ๆ ไปพร้อมกัน โดยจะทราบผลการรับเข้าและผู้ได้รับทุนในวันเดียวกัน
7. หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ
7.1 Wildman, R.E. 2001. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. CRC Press,
Washington,D.C. 542 p.
7.2 Paliyath, G., Bakovic, M. and Shetty, K. 2011. Functional Foods, Nutraceuticals and
Degenerative Disease Prevention. Wiley-Blackwell, Oxford. 403 p.
7.3 Bronk, R. 1999. Human Metablism. Addison Wesley Longman Press, Essex. 392 p.
7.4 Insel, P., Ross, D., McMahon, K. and Bernstein, M. 2011. Nutrition. Jones and Bartlett
Publishers,London. 902 p.
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.จุ ฑ า ทาคาฮาชิ ยู ป ั น คิ หลั ก สู ต รอาหารสุ ข ภาพและโภชนาการ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร E-mail :
chutha.s@psu.ac.th.
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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คณะวิทยาการจัดการ
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน 1.1 (สำหรับนักศึกษาทุนและนักศึกษาต่างชาติ)
 แผน 2.1 (สำหรับนักศึกษาไทย)
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน 1.1
แผน 2.1
หมวดวิชาบังคับ
22
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
วิทยานิพนธ์
48
36
สารนิพนธ์
รวม
48
64
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรแบบ 1.1 (เน้นวิจัยอย่างเดียวไม่มีเรียน coursework)
1) สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐ หรือทางสังคมศาสตร์
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
3.50 มีพื้นฐานความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างดี และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ ตาม
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
อื่นๆ ที่มีคุณภาพดีซึ่งได้รับการเผยแพร่ ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วัน
เข้าศึกษา ทั้งนี้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
4.2 หลักสูตรแบบ 2.1 (เรียน coursework และทำวิจัย)
1) สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐ หรือทางสังคมศาสตร์
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
3.25 และมีพื้นฐานความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วัน
เข้าศึกษา ทั้งนี้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
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หมายเหตุ 1 กรณีที่ผู้สมัครมีผลการสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
หลักสูตร และในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการสอบ ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดให้ทดสอบโปรแกรม English Test
และผ่านการทดสอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
หมายเหตุ 2 กรณีผู้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติและไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ให้ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรแบบ 1.1 และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4.1
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน
1) ใบเสร็จรับเงิน/บัตรประจำตัวสอบ
2) บัตรประจำตัวประชาชน
5.2 หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์ อย่างน้อย 1 อาทิตย์)
1) สำเนา Transcript ปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด
2) ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
นับตั้งแต่วันสอบ
3) โครงร่างและหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Pre-Proposal) เนื้อหาไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
- ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์
- ความสำคัญและประเด็นปัญหาการวิจัย
- วัตถุประสงค์
- ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับ
4) ผลงานวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
5) ประวัติของผู้สมัคร (Curriculum Vitae: CV)
6) เรียงความแนะนำตัวเองและแผนการศึกษา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
- ประวัติโดยย่อของผู้สมัครรวมทั้งการอธิบายถึงความเหมาะสมของผู้สมัครในการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาการจัดการ
- เป้าหมายของการศึกษาของผู้สมัคร และแผนการศึกษาที่จะทำให้บรรลุผลตามแผนที่วางไว้
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6. กำหนดการสอบ
ขั้นตอน
เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
- ระเบียบวิธีวิจัยและความรู้สถิติพื้นฐาน
- ภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันและเวลา

สถานที่

1 พฤศจิกายน 2564 –
31 มกราคม 2565
7 กุมภาพันธ์ 2565
13 กุมภาพันธ์ 2565
09.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง ก.311 ชั้น 3 คณะวิทยาการ
จัดการ

13.00 – 16.00 น.
25 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์

6 มีนาคม 2565
09.00 – 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา

25 มีนาคม 2565

ณ ห้อง ก.215/1 ชั้น 2 คณะวิทยาการ
จัดการ

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งสร้างองค์ความรู้และผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการ ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการวิจัยที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงบูรณาการ
เครื่องมือการจัดการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทและสถานการณ์ เพื่อนำพาองค์การ
บรรลุเป้าหมายภายใต้ วิสัยทัศน์ กระบวนการ ควบคุม ติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การได้
ด้วยแนวทางการบริหารแบบธรรมาภิบาล
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ (โครงการจัดตั้ง) ชั้น 2 อาคารบริห าร คณะวิทยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.คงหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-7858-2
เว็บไซต์ mgtphd.psu@gmail.com
https://www.facebook.com/PhDmanagement-Prince-Of-Songkla-University-248331191956368/
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 77,000 บาท (อัตราเดียวกัน ทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1)
นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 97,000 บาท
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
50 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
18
18
12
18
6
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี/เทียบเท่า ทุกสาขาวิชาโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.5
4.2. กรณี ท ี ่ ผ ู ้ ส มั ค รมี เ กรดเฉลี ่ ย สะสมน้ อ ยกว่ า 2.5 จะต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นการทำงานอย่ า งน้ อ ย 1 ปี
และมีใบรับรองการทำงานจากหน่วยงาน

คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร (แนบไฟล์เอกสารในขั้นตอนการสมัครสอบ)
1) สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
2) หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ชุด (กรณีคุณสมบัติตามข้อ 4.2 )
5.2 หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (ให้นำเสนอในวันสอบสัมภาษณ์ Online)
1. เรียงความแสดงวัตถุประสงค์ในการเรียน ไม่เกิน 500 คำ ซึ่งประกอบด้วย
- เป้าหมายในการเรียน - เหตุผลที่เลือกเรียนในหลักสูตรนี้
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6. กำหนดการสอบ
ประกาศรายชื ่ อ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ ์ เ ข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ใ นวั น ศุ ก ร์ ท ี ่ 21 เมษายน 2565 ทางเว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
https://grad.psu.ac.th/th/ และเว็บไซต์ของงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ https://grad.fms.psu.ac.th/
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
1. สอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น.
หากมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงแก้ ไ ขจะแจ้ งผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข อง
งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ https://grad.fms.psu.ac.th/

สอบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom

- ประกาศรายชื ่ อ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ ์ เ ข้ า ศึ ก ษาในวั น ศุ ก ร์ ท ี ่ 11 พฤษภาคม 2564 ทางเว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
https://grad.psu.ac.th/th/ และเว็บไซต์ของงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ https://grad.fms.psu.ac.th/
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลั กสู ต รบริ หารธุ รกิ จ มหาบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ กษาวิ ท ยาการจั ด การ ชั ้ น 2 อาคารบริ หาร คณะวิ ท ยาการจั ด การ
ม หา ว ิ ท ย า ล ั ย ส งข ล าน ค ร ิ นท ร ์ ต .ค อหง ส์ อ .หา ด ใ หญ่ จ .ส ง ข ล า 90112 โ ท ร ศ ั พ ท์ 0 - 7 4 2 8 - 7 8 5 8
เว็บไซต์งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ https://grad.fms.psu.ac.th/
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
35,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
1. หลักสูตร (ปกติ)
จำนวนนักศึกษาที่รับ
แผนการศึกษาที่เปิดรับ
2. หลักสูตร (สมทบ)
จำนวนนักศึกษาที่รับ
แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

(เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)
10 คน
แผน ก1
(เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
10 คน
แผน ก1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากต่างประเทศหรือในประเทศซึ่งเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนเป็น
ภาษาอั ง กฤษต้ อ งมี ผ ลการสอบทั ก ษะภาษาอั ง กฤษที ่ บ ั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กำหนด และสอบมาแล้ ว ไม่ เ กิ น 2 ปี
ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1) มีผลการสอบ TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
2) มีผลการสอบ TOEFL (ITP) ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน
3) มีผลการสอบ TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน
4) มีผลการสอบ TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
5) มีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน
6) สอบผ่านข้อสอบมาตรฐาน CU – TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน (คะแนนรวม 3 ทักษะ)
7) สอบผ่านข้อสอบมาตรฐาน PSU – TEP ไม่ต่ำกว่า 60 % ถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ (ฟัง อ่าน เขียน)
8) กรณีที่ผู้สมัครมีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 ผู้สมัครจะต้องเตรียมสอบสัมภาษณ์ หลังจากการส่งใบสมัคร โดยทางหลักสูตรจะติดต่อไปยังผู้สมัครและ
จะนัดวันเวลาในการสัมภาษณ์ ผ่านทางE-mailหรือเบอร์โทร ที่ผู้สมัครให้ไว้ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์มี 2 ทาง คือ
สัมภาษณ์ที่คณะวิทยาการจัดการและสัมภาษณ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 เรียงความอธิบายประวัติส่วนตัวและเป้าหมายของตัวเอง ประมาณ 500 คำ (เป็นภาษาอังกฤษ):
1) เป้าหมายของคุณคืออะไร
2) ทำไมถึงเลือกเรียน IMBA
5.2 เอกสารทรานสคริปจากมหาวิทยาลัย
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับนักศึกษาไทย) หรือหนังสือเดินทาง (passport) (สำหรับนักศึกษา
ต่างชาติ) 1 ฉบับ
5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.5 จดหมาย recommendation จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัย หรือสถานที่
ทำงานในอดีตหรือปัจจุบัน
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
ห้องประชุม ก 208
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
(Conference Room)
* หมายเหตุ : .วันและเวลาสอบอาจมีก าร คณะวิทยาการจัดการ
เปลี่ยนแปลงทางหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบ หรือ Zoom
ทาง e-mail
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต (นานาชาติ ) เป็ น หลั ก สู ต รเดี ย วในภาคใต้ เป็ น หลั ก สู ต รที ่ มี
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการและบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ในวิชาชีพการ
จัดการธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของมหาบัณฑิต เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้น
จะสามารถแก้ปัญหาในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถนี้ด้วยคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ควบคู่กันไป โดยใช้งานวิจัยและการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยทั้งหมด
และนี่คือมหาบัณฑิตที่จะเป็นพลังในการพัฒนา ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ ตลอดจนระดับภูมิภาคอาเซียน
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ ตึก ก ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ
Tel: +66 (0) 82 661 6600 E-mail : imba.fms@psu.ac.th Website : www.imba-fmspsu.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ นักศึกษาชาวไทย 28,000 บาท/ภาคการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ 56,000 บาท/ภาคการศึกษา
ภาคสมทบ นักศึกษาชาวไทย 60,000 บาท/ภาคการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ 72,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
30 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
21
21
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
วิทยานิพนธ์
36
18
สารนิพนธ์
6
รวม
36
39
39
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต้องจบบัญชีเท่านั้น)
4.1 ประเภททั่วไป จำนวน 20 คน
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
2.50 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า
2.50 และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชีหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.2 ประเภทคุณสมบัติพิเศษ จำนวน 10 คน
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่า และเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐ
โดยปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (แนบ file เอกสาร ในขั้นตอนการสมัครสอบ)
5.1 ใบประมวลผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5.2 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4.1.1 และ ข้อ
4.2.1)
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
ผ่านระบบออนไลน์ (หลักสูตร
- ประเภทผู้สมัครทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 จะแจ้งรหัสสำหรับเข้าระบบ
- ประเภทผู้สมัครคุณสมบัติพิเศษ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ออนไลน์ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ
ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-287-861
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 44,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา

40 คน (แผน ก 2 จำนวน 5 คน แผน ข จำนวน 35 คน)
แผน ก 2 และ แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก 1
แผน ก 2
แผน ข
15
15
3
15
36
18
6
36
36
36

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มี
มาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
2) เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
3) ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยมาก่อน
4) คุณสมบัติอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรเห็นสมควรจะประกาศให้ทราบ
เพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป
4.2 แผน ข
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มี
มาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม คือ
1. เป็น ผู้ที่ผ ่านการคัดเลือกจากกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ประเภททั่วไป
- คุณสมบัติอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรจะประกาศให้ทราบ
เพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ)
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2) ประเภทผู้บริหาร
- เป็นผู้บริหารบริษัทเอกชน หรือ
- เป็น ข้าราชการระดับ 5 หรือพนักงานราชการระดับชำนาญงานขึ้นไป หรือประเภทวิช าการในระดับ
ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ข้าราชการทหารและตำรวจที่มียศ ตั้งแต่ร้อยเอกหรือร้อยตำรวจเอกขึ้นไป หรือ
- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
- เป็นนักการเมืองท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาเทศบาล) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หรือ
- เป็นกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด (กกต.) หรือ
- เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับผู้บริหาร หรือ
- เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- คุณสมบัติอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรจะประกาศให้ทราบ
เพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
5.2 สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
5.3 ผู้สมัครแผน ก 2 ต้องจัดทำเอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ในลักษณะของ Concept Proposal
จัดพิมพ์จ ำนวน 5 หน้ากระดาษขนาด A4 และนำมาให้คณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ชุด โดย
Concept Proposal ประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปนี้
(1) ชื่อเรื่อง
(2) ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา
(3) วัตถุประสงค์การวิจัย
(4) ประโยชน์ของการวิจัย หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
(5) ขอบเขตการวิจัย (พอสังเขป)
(6) ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุเฉพาะหัวข้อที่สัมพันธ์)
(7) วิธีวิจัย (พอสังเขป)
และหากมีประสบการณ์การทำวิจัย ให้นำงานวิจัยนั้นมาให้กรรมการพิจารณาด้วย (ถ้ามี)
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6. กำหนดการสอบ
6.1 ผู้สมัครประเภททั่วไป
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.

6.2 ผู้สมัครประเภทผู้บริหาร
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่สอบ
สอบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

สถานที่สอบ
สอบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ เปิดสอน 2 แผนการศึกษาดังนี้
1. แผน ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์)
2. แผน ข (ทำสารนิพนธ์)
การวิจัยจะเน้นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารเรียน 2 โทร. 0 7428 7848-9
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา
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คณะศิลปศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
** เปิดรับเข้าศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 15 คน
- แผน 1.1

จำนวน 5 คน

หมายเหตุ แบบ 1.1 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแบบชั้นเรียน

2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน 1.1
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
6
6
48
36
48
48

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
2) กรณีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50
- มีบทความวิจัยที่นอกเหนือจากเกณฑ์ขั้นต่ำในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ. รับรอง หรือผ่านการ
นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ (Full Paper) อย่างน้อย 2 บทความ หรือ
- มีป ระสบการณ์ในการทําโครงการวิจัย ที่ เกี่ยวข้อ งกับ การพัฒ นามนุษย์และสัง คม หรือเป็นผู ้ มี
ประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แผน 2.1
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
2) กรณีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.25 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
แบบ 1.1
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal)
2. สำเนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือบทความเอกสารการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
3. หนังสือแสดงคะแนนจากการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
อย่ า งใดอย่ า งหนึ ่ ง เช่ น PSU-TEP ทุ ก ทั ก ษะ (Reading and Structure, Listening,
Writing), CU-TEP ทุกทักษะ, TU-GET ทุกทักษะ, IELTS, TOEFL เป็นต้น
4. สำเนาใบปริญญาบัตร
5. สำเนาใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (Transcript)
แบบ 2.1
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal)
2. หนังสือแสดงคะแนนจากการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
อย่ า งใดอย่ า งหนึ ่ ง เช่ น PSU-TEP ทุ ก ทั ก ษะ (Reading and Structure, Listening,
Writing), CU-TEP ทุกทักษะ, TU-GET ทุกทักษะ, IELTS, TOEFL เป็นต้น
3. สำเนาใบปริญญาบัตร
4. สำเนาใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (Transcript)

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
- เตรียมสื่อ PowerPoint เพื่อนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ใช้เวลานำเสนอประมาณ
10-15 นาที
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร.
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ ประธานหลักสูตรฯ E-mail: punya.t@psu.ac.th
- รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม เลขานุการหลักสูตรฯ E-mail: lkasetchai@yahoo.com
- นายกิตติปัทม์ แสงงาม งานบัณฑิตศึกษา E-mail: kittipat.sa@psu.ac.th โทร. 074-286721
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- 27,000 บาทต่อภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย)
- 54,000 บาทต่อภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
10. องค์ความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
- หลักและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์และสังคม ตัวอย่างเช่น จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ สังคม
วิทยา มานุษยวิทยา ฯลฯ
- การวิจัยทางสังคมศาสตร์
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- ข่าวสาร เหตุการณ์ในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
11. ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
- การพัฒนามนุษย์และสังคมในศตวรรษที่ 21
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานในภาคราชการและเอกชน
- ชุมชนกับการปรับตัวเพื่อความเข้มแข็งและการดำรงอยู่
- กระบวนการสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน
- ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรมกับการพัฒนามนุษย์และสังคม
- ภาษา วรรณกรรม ศิลปะ และดนตรี กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
- ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
- การท่องเที่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม
- จิตวิทยากับการพัฒนามนุษย์และสังคม
- อื่น ๆ
12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษา
PLO1 เป็นแบบอย่างในการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนา
มนุษย์และสังคม และส่งเสริมผู้อื่นให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานสังคม
พหุวัฒนธรรมในภาคใต้
PLO2 อธิบายองค์ความรู้เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม
แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมใน
ภาคใต้
PLO3 อธิบายองค์ความรู้เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านหลักการทฤษฎีด้านการวิจัย เพื่อนำไปสู่การ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสังคม สำหรับการแก้ปัญหาองค์กร ชุมชน และสังคมบน
พื้นฐานพหุวัฒนธรรมในภาคใต้
PLO4 วางแผนและออกแบบการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ที่นำไปสู่การพัฒนามนุษย์และสังคมบน
พื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้
PLO5 บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีอย่างรอบด้าน เพื่อคิดวิเคราะห์ปรากฎการณ์ และแก้ปัญหาสถานการณ์
ใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
PLO6 แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตอาสา เสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ที่ซับซ้อนในการทำงานด้านพัฒนามนุษย์และสังคม
PLO7 ร่วมทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำทางวิชาการหรือทางวิชาชีพตามโอกาสและสถานการณ์ และชี้นำสังคม
อย่างสร้างสรรค์
PLO8 วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลทางสถิติขั้นสูงไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาประเด็นปัญหาที่สำคัญและ
ซับซ้อน
PLO9 นำเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและระดับสากลเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม ด้วย
ภาษาเชิงวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
** เปิดรับเข้าศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาสัมมนา*
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์
รวม

12 คน
แผน ก แบบ ก 1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
9
9
9
21
3
3
3
6
36
18
36
36
36

*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1 (เรียน online หรือ onsite)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่
1) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 แต่ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ สาขา
พัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 2 ปี
3) มีเอกสารหัวข้อที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ (concept paper) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
4.2 แผน ก แบบ ก2 (เรียน online หรือ onsite)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่
1) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1
5.1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว
1
5.1.2 สำเนาใบปริญญาบัตร
1
5.1.3 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
1
5.1.4 เอกสารหัวข้อที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ (concept paper) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
1
5.1.5 สำเนาผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือสำเนาเอกสารการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ (ถ้ามี)
1
5.2 ผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2
5.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว
1
5.2.2 สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร
1 ชุด
5.2.3 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
1

รูป
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
รูป
ชุด

6. กำหนดการรับสมัคร
หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
7.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (www.grad.psu.ac.th)
8. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ
ในสาระแก่นสารในการพัฒนาคนและสังคม ไม่เพียงแต่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน
และสังคมเท่ านั้ น แต่ย ังเน้น ให้ผ ู้ เรีย นมีศ ัก ยภาพที่ จะค้ นหาวิธ ี การพัฒ นาคนให้ส อดคล้ อ งกับวัฒ นธรรมและ
สภาพแวดล้อมขององค์กร ชุมชน และสังคม โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
ที่มุ่งหวังจะเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
ดำรงอยู่
9. องค์ความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
9.1 หลักและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เกี่ยวกับจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา หรือด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม
9.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร์
9.3 ข่าวสาร เหตุการณ์ในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
10. ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
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10.1 การพัฒนามนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์
10.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานในภาคราชการและเอกชน
10.3 ชุมชนกับการปรับตัวเพื่อความเข้มแข็งและการดำรงอยู่
10.4 บทบาทของวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นแก่นแกนสำคัญของการพัฒนา
10.5 วัฒนธรรมการทำงานและวัฒธรรมการเรียนรู้ของคนไทย
10.6 กระบวนการสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน
10.7 ความหลากหลายของชาติพันธุ์ กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
10.8 บทบาทของศาสนากับการพัฒนามนุษย์และสังคม
10.9 ภาษา วรรณกรรม กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
10.10 ศิลปะดนตรี กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
10.11 ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
10.12 การท่องเที่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม
11. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษา
PLO 1 นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้
PLO 2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และ
สังคมแบบองค์รวมเพื่อประยุกต์ใช้บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้
PLO 3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการทฤษฎีด้านการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติ
ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้
PLO 4 นักศึกษาสามารถวางแผนและดำเนิ นการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์และสังคม บน
พื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้
PLO 5 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการด้านพัฒนามนุษย์และสังคม
เพื่อคิดวิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ
PLO 6 นักศึกษาสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง และมี จิตอาสาในการทำงานด้านพัฒนามนุษย์และ
สังคม
PLO 7 นักศึกษาสามารถร่วมทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานด้านพัฒนามนุษย์และสังคม
PLO 8 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
PLO 9 นักศึกษาสามารถนำเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม ด้วย
ภาษาเชิงวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
12. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ สำนักงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และ
สั ง คม (ภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษ) ภาควิ ช าสารั ต ถศึ ก ษา อาคารเรี ย น คณะศิ ล ปศาสตร์ โทร.0-7428-6728
ทางอี เ มล์ E-mail: punya.t@psu.ac.th หรื อ คุ ณ วาสนา วงศ์ ช นะ โทร.074-286718 ทางอี เ มล์ E-mail:
wasana.w@psu.ac.th
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13. รายละเอียดหัวข้อที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ (concept paper) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
13.1 ชื่อเรื่องภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
13.2 ชื่อสกุลนักศึกษา/รหัสนักศึกษา
13.3 อาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
13.4 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (โดยสังเขป)
13.5 คำถามการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
13.6 วัตถุประสงค์การวิจัย
13.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.8 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (โดยสังเขป)
13.9 กรอบแนวคิดการวิจัย
13.10 วิธีดำเนินการวิจัย (โดยสังเขป)
13.11 แผนการดำเนินงาน
13.12 บรรณานุกรม
14. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคสมทบ)
** เปิดรับเข้าศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก 1
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
9
9
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
21
หมวดวิชาสัมมนา*
3
3
3
สารนิพนธ์
6
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
36
*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1 (เรียน online หรือ onsite)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่
1) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 แต่ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
พัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 2 ปี
3) มีเอกสารหัวข้อที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ (concept paper) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
4.2 แผน ก แบบ ก 2 (เรียน online หรือ onsite)
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ 1)ได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1
5.1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว
5.1.2 สำเนาใบปริญญาบัตร
5.1.3 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
5.1.4 เอกสารหัวข้อที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ (concept paper) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
5.1.5 สำเนาผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือสำเนาเอกสารการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ (ถ้ามี)
5.2 ผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2
5.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว
5.2.2 สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร
5.2.3 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)

1
1
1
1
1

รูป
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

1 รูป
1 ชุด
1 ชุด

6. กำหนดการรับสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564– 31 มกราคม 2565)
หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
7.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (www.grad.psu.ac.th)
8. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ
ในสาระแก่นสารในการพัฒนาคนและสังคม ไม่เพียงแต่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน
และสังคมเท่ านั้ น แต่ย ังเน้น ให้ผ ู้ เรีย นมีศ ัก ยภาพที่ จะค้ นหาวิธ ี การพัฒ นาคนให้ส อดคล้ อ งกับวัฒ นธรรมและ
สภาพแวดล้อมขององค์กร ชุมชน และสังคม โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
ที่มุ่งหวังจะเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
ดำรงอยู่
9. องค์ความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
9.1 หลักและทฤษฎี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เกี่ยวกับจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา หรือด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม
9.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร์
9.3 ข่าวสาร เหตุการณ์ในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
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10. ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
10.1 การพัฒนามนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์
10.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานในภาคราชการและเอกชน
10.3 ชุมชนกับการปรับตัวเพื่อความเข้มแข็งและการดำรงอยู่
10.4 บทบาทของวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นแก่นแกนสำคัญของการพัฒนา
10.5 วัฒนธรรมการทำงานและวัฒธรรมการเรียนรู้ของคนไทย
10.6 กระบวนการสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน
10.7 ความหลากหลายของชาติพันธุ์ กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
10.8 บทบาทของศาสนากับการพัฒนามนุษย์และสังคม
10.9 ภาษา วรรณกรรม กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
10.10 ศิลปะดนตรี กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
10.11 ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
10.12 การท่องเที่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม
11. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษา
PLO 1 นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้
PLO 2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และ
สังคมแบบองค์รวมเพื่อประยุกต์ใช้บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้
PLO 3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการทฤษฎีด้านการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติ
ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้
PLO 4 นักศึกษาสามารถวางแผนและดำเนินการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์และสังคม บน
พื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้
PLO 5 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการด้านพัฒนามนุษย์และสังคม
เพื่อคิดวิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ
PLO 6 นักศึกษาสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอาสาในการทำงานด้านพัฒนามนุษย์และ
สังคม
PLO 7 นักศึกษาสามารถร่วมทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานด้านพัฒนามนุษย์และสังคม
PLO 8 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
PLO 9 นักศึกษาสามารถนำเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม ด้วย
ภาษาเชิงวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
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12. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ สำนักงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และ
สั ง คม (ภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษ) ภาควิ ช าสารั ต ถศึ ก ษา อาคารเรี ย น คณะศิ ล ปศาสตร์ โทร.0 -7428-6728
ทางอี เ มล์ E-mail: punya.t@psu.ac.th หรื อ คุ ณ วาสนา วงศ์ ช นะ โทร.074-286718 ทางอี เ มล์ E-mail:
wasana.w@psu.ac.th
13. รายละเอียดหัวข้อที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ (concept paper) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
13.1 ชื่อเรื่องภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
13.2 ชื่อสกุลนักศึกษา/รหัสนักศึกษา
13.3 อาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
13.4 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (โดยสังเขป)
13.5 คำถามการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
13.6 วัตถุประสงค์การวิจัย
13.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.8 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (โดยสังเขป)
13.9 กรอบแนวคิดการวิจัย
13.10 วิธีดำเนินการวิจัย (โดยสังเขป)
13.11 แผนการดำเนินงาน
13.12 บรรณานุกรม
14. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
** เปิดรับเข้าศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 27 คน
- แผน ก แบบ ก1
จำนวน 2 คน
- แผน ก แบบ ก2
จำนวน 10 คน
- แผน ข (สอนด้วยระบบ online)
จำนวน 15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
9
12
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
18
วิทยานิพนธ์
36
18
สารนิพนธ์
6
รวม
36
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
2) ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และ
3) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
4) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI หรือผ่านการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์ในการทําวิจัยมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 1 ปี
4.2 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของขั้น
ปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
แผน ก แบบ ก1
1. สำเนาใบปริญญาบัตร
2. สำเนาใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript)
3. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal)
4. สำเนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือบทความเอกสารการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
1. สำเนาใบปริญญาบัตร
2. สำเนาใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript)

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
แผน ก แบบ ก1
1. สอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน)
2. นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (60 คะแนน)
แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
1. สอบข้อเขียน
- วิชาความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย (20 คะแนน)
- วิชาความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาไทย (20 คะแนน)
- วิชาความรู้เกี่ยวกับคติชนวิทยา (20 คะแนน)
2. สอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน)

วันและเวลาสอบ

สถานที่สอบ

หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

7. คำแนะนำหลักสูตร
- ผู้สมัครแผน ก แบบ ก1 ให้เตรียมสื่อ PowerPoint เพื่อนำเสนอ ใช้เวลานำเสนอประมาณ 10-15 นาที
- หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ย วกับวรรณคดีไทย วรรณคดีว ิจารณ์ วรรณกรรมร่ว มสมัย ภาษาศาสตร์พื้นฐาน
ภาษาศาสตร์สังคม และคติชนวิทยา
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร.
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ e-mail: natha.s@psu.ac.th
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ e-mail: jomkwan.sud@psu.ac.th
- นายกิตติปัทม์ แสงงาม e-mail: kittipat.sa@psu.ac.th โทร. 074-286721 (งานบัณฑิตศึกษา)
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- 27,000 บาทต่อภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย)
- 54,000 บาทต่อภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
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10. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษา
PLO1 นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการได้
เป็นอย่างดี
PLO2 นักศึกษามีความรู้และเข้าใจทั้งภาษาไทยยุคเก่ารวมถึงภาษาไทยร่วมสมัย จนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ใน
ด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ไปศึกษาวิจัยได้ เพื่อให้
ทันโลกและรักษาเอกลักษณ์ของตนในบริบทพหุลักษณ์ของภาคใต้
PLO3 นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการ
ดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงสำหรับการวิจัยและพัฒนา
PLO4 นักศึกษารู้หลักทฤษฎีทั้งสามศาสตร์อย่างสัมพันธ์กัน รู้จักคิดอย่างลุ่มลึกและกว้างขวาง ต่อยอดความรู้ที่
ตนเองได้ศึกษา
PLO5 นักศึกษามีความมุ่งมั่น คิดอย่างสมเหตุสมผล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน รวมทั้งทักษะ
ทางสังคม
PLO6 นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางภาษาไทย โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสมกับบริบทและ
กาลเทศะผ่านผลงานทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา
** เปิดรับเข้าศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
12
12
หมวดวิชาเลือก/ชุดวิชา
6
18
วิทยานิพนธ์
36
18
สารนิพนธ์
6
รวม
36
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือหากสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาภาษาอังกฤษต้องมีประสบการณ์การทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
2) มีผลการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานซึ่งเทียบเท่ากับ CEFR B1
ได้แก่ (1) IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 (2) TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500 (3) TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 38 (4) PSU-TEP ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 75 ทุกทักษะ หรือ (5) ผลการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่ากัน และ
3) * มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆหรือวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI หรือผ่านการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ หรือมีรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์
อย่างน้อย 1 เรื่อง
หมายเหตุ: *เฉพาะผู้ที่สมัครแผน ก แบบ ก1
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา
5.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษา
5.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา
5.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.4 หลักฐาน หรือ คะแนน ความรู้ภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานซึ่งเทียบเท่ากับ CEFR B1
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
 TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500
 TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 38
 PSU-TEP ทุกทักษะ (Reading & Structure, Listening, Writing, Speaking) ไม่ต่ำกว่า 75%
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6. กำหนดการ
วิชาที่สอบ
รับสมัคร
(สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันและเวลา
1 ก.พ. – 15 เม.ย.65
22 เม.ย.65

Website: http://www.grad.psu.ac.th

สอบสัมภาษณ์(คณะศิลปศาสตร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

29 เม.ย.65
6 พ.ค.65

Website: http://www.grad.psu.ac.th

7. คำแนะนำหลักสูตร
เป้าประสงค์และปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรฯ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและวิเคราะห์ภาษาอังกฤษในบริบททาง
วิชาการและการประกอบอาชีพได้บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติของภาษา การใช้การเรียนรู้ภาษาและความตระหนักรู้
ถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีร่วมสมัยด้านภาษาอังกฤษศึกษาผ่าน
กระบวนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางภาษาที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก“ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
เส้นทางอาชีพสำหรับมหาบัณฑิต ได้แก่
(1) อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา (University lecturers in English)
(2) ผู้อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ (Teacher trainers)
(3) ครูสอนภาษาอังกฤษ (English teachers)
(4) นักวิจัยและนักวิชาการทางภาษาอังกฤษ (Researchers and academicians in English)
(5) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เช่น บรรณาธิการด้านการจัดการสื่อ ผู้พิสูจน์อักษร นักแปล หรือ ล่าม
นั ก เขี ย นด้ า นเทคนิ ค (English language specialists, e.g., managing editors, proofreaders, translators,
interpreters, technical writers)
(6) เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสาร (International relations officers/ communication
managers)
(7) เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กระทรวงก ารต่างประเทศ
(Government officers with expertise in English and communication (e.g. immigration and Ministry of
Foreign Affairs officers)
(8) อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ (English language freelancers)
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ดร.สมฤดี คงพุฒ คณะศิลปศาสตร์ โทร. 074-28-6777 E-mail : somruedee.kh@psu.ac.th
8.2 นางนิศากร เหมะรักษ์ งานบัณฑิตศึกษา โทร. 074-28-6798 E-mail : nisakorn.h@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ)
นักศึกษาชาวไทย
จำนวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา
นักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน 54,000 บาท/ภาคการศึกษา
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โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
บัณฑิตวิทยาลัย
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

15 คน
 แบบ 1.1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
-

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
3) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
4) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิ ทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมี
ผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในระดับมาตรฐานสากลหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
5) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างต่อเนื่องในระดับมาตรฐานสากล หรืออยู่ในฐาน Scopus หรือ ISI หรือ
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
6. กำหนดการ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

7. คำแนะนำหลักสูตร
เน้นการผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาการข้อมูล เพื่อพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ใหม่ ทำงานเป็นทีม
ประสานงาน และสื ่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เรี ย นรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งและปรั บ ตั ว ได้
ตามการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล มีจรรยาบรรณในการนำเสนอข้อมูลตามจริงและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล รับผิดชอบผล
ของการกระทำของตนเองต่อสังคม และนำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 รองศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ E-mail : sangsuree.v@psu.ac.th
8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล บุญนำ E-mail : Nathaphon.b@psu.ac.th
8.3 คุณศุภกานต์ อินสุวรรโณ E-mail : Supakan-i@psu.ac.th Tel. 099-4438237
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
** เปิดรับเข้าศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
สัมมนา
3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
24 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
2) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หรือในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยใน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีผู้บังคับบัญชาให้การรับรอง) ทั้งนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
3) ป็นผู้เคยผ่านการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ พื้น ฐานวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4) มี ผ ลการสอบความรู ้ ภ าษาอั ง กฤษจากสถาบั น ที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ รองและสอบมาแล้ ว ไม่ เ กิ น
2 ปี ณ วันสมัครเข้าศึกษา เช่น 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 ไม่ น ้ อ ยกว่ า 50 คะแนน หรื อ PSU-TEP ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ทั ้ ง นี ้ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรณีไป หรือ
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. กำหนดการ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

7. คำแนะนำหลักสูตร
เน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในศาสตร์ที่สนใจ อันได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว ด้านการจัดการและสถาปัตยกรรม
ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า นการเกษตร มี ท ั ก ษะการคิ ด เชิ ง วิ เ ค ราะห์ การวางแผนเชิ ง ระบบ การวิ จั ย
เชิ ง สร้ า งสรรค์ เพื ่ อแก้ ป ั ญ หาโดยใช้ ความรู ้ ท างด้ า นวิ ท ยาการข้ อมู ล ทำงานเป็ น ที ม ประสานงาน และสื ่ อสารอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล มีจรรยาบรรณในการ
นำเสนอข้ อ มู ล ตามจริ ง และอ้ า งอิ ง แหล่ ง ที ่ ม าของข้ อ มู ล รั บ ผิ ด ชอบผลของการกระทำของตนเองต่ อ สั ง คม
และนำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 รองศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ E-mail : sangsuree.v@psu.ac.th
8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล บุญนำ E-mail : Nathaphon.b@psu.ac.th
8.3 คุณศุภกานต์ อินสุวรรโณ E-mail : Supakan-i@psu.ac.th Tel. 099-4438237
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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คณะเศรษฐศาสตร์

292

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร
** เปิดรับเข้าศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1
เรียนวันจันทร์-ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

10 คน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
12
21
6
12
36
18
3
36
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก2
1) เป็น ผู้ส ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจเกษตร
บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เลือกทำวิจัย หรือมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขานั้น ๆ
4.2 แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่น ๆ ให้อยู่ใ นดุลยพิน ิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและให้เ ป็น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบประมวลผลการศึกษา
จำนวน 1 ชุด
5.2 สำเนาบัตรประชาชน
จำนวน 1 ชุด
5.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จำนวน 2 รูป
5.4 ผู ้ ส มั ค ร แผน ก ให้ ส ่ ง แนวคิ ด หั ว ข้ อ วิ จ ั ย เพื ่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ (Concept Paper) ความยาวไม่ เ กิ น
2 หน้ากระดาษ A4
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6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
7.1 ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม จากแหล่งข้อมูล เช่น สื่อดิจิทัล หนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร และนิตยสาร
7.2 จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรเปิดมากว่า 20 ปี โดยเปิดสอนในสาขาธุรกิจเกษตรเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
หลักสูตรเปิดรับนักศึกษามาแล้ว 23 รุ่น ผู้เรียนในหลักสูตรส่วนใหญ่มาจากบริษัทเอกชนทางด้านธุรกิจเกษตร
หน่วยงานราชการ ธนาคาร ธุรกิจส่วนตัว และรัฐวิสาหกิจจุดเด่นของหลักสูตร (ซึ่งเป็นภาพสะท้อนจากมหาบัณฑิตที่
จบแล้ว) ที่สำคัญได้แก่ (1) หลักสูตรมีคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ มีองค์ความรู้ ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และ
ทุ ่ ม เทเอาใจใส่ (2) ความสั ม พั น ธ์ ใ นหลั ก สูต รระหว่ างอาจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษามี ค วามอบอุ ่น มาก ทั ้ ง การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี มิตรภาพ ความผูกพันกลมเกลียวกัน และการมีเครือข่าย ช่วยเหลือกันในหลักสูตร (3)
ในภาพกว้าง (มหาบัณฑิตเห็นว่า) เป็นหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตได้คุณภาพ มีระบบการสอนที่ดี มีความเข้มข้นทั้งเชิง
วิชาการและการประยุกต์ใช้ การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรได้มาตรฐาน ความรู้ที่ได้ตรงกับชื่อหลักสูตร เป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นในสังคม
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักงานหลักสูตรปริญญาโท ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 0-7428-2484-5
E-mail: kanyarin.s@psu.ac.th, maboffice.psu@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 27,000.- บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร (ภาคสมทบ)
** เปิดรับเข้าศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
40 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2 แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี)
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
12
21
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
12
วิทยานิพนธ์
36
18
สารนิพนธ์
3
รวม
36
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก2
1) เป็น ผู้ส ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจเกษตร
บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เลือกทำวิ จัย หรือมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขานั้น ๆ
4.2 แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณ สมบัต ิอื่นๆ ให้อยู่ใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เ ป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
1) ใบประมวลผลการศึกษา
2) สำเนาบัตรประชาชน
3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 2 รูป
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6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
7.1 ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม จากแหล่งข้อมูล เช่น สื่อดิจิทัล หนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร และนิตยสาร
7.2 จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรเปิดมากว่า 20 ปี โดยเปิดสอนในสาขาธุรกิจเกษตรเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยหลักสูตร
เปิดรับนักศึกษามาแล้ว 23 รุ่น ผู้เรียนในหลักสูตรส่วนใหญ่มาจากบริษัทเอกชนทางด้านธุรกิจเกษตรหน่วยงาน
ราชการ ธนาคาร ธุรกิจส่วนตัว และรัฐวิสาหกิจจุดเด่นของหลักสูตร (ซึ่งเป็นภาพสะท้อนจากมหาบัณฑิ ตที่จบแล้ว) ที่
สำคัญได้แก่ (1) หลักสูตรมีคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ มีองค์ความรู้ ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และทุ่มเทเอาใจ
ใส่ (2) ความสัมพันธ์ในหลักสูตรระหว่างอาจารย์และนักศึกษามีความอบอุ่นมาก ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความ
สามัคคี มิตรภาพ ความผูกพัน กลมเกลีย วกัน และการมีเครือข่าย ช่ว ยเหลือกันในหลักสูตร (3) ในภาพกว้าง
(มหาบัณฑิตเห็นว่า) เป็นหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตได้คุณภาพ มีระบบการสอนที่ดี มีความเข้มข้นทั้งเชิงวิชาการและ
การประยุกต์ใช้ การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรได้มาตรฐาน ความรู้ที่ได้ตรงกับชื่อหลักสูตร เป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นในสังคม
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักงานหลักสูตรปริญญาโท ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 0-7428-2484-5
E-mail: kanyarin.s@psu.ac.th, maboffice.psu@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 30,000.- บาท/ภาคการศึกษา

296

สถาบันนโยบายสาธารณะ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
25 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก1 แผน ก2  แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก1
แผน ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
และ
2) มีประสบการณ์วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ หรือเรื่องอื่นที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาในข้อ 1
และมีเอกสารหลักฐานรับรอง
3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก 2 และ แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสุขภาพมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณ สมบัต ิอื่นๆ ให้อยู่ใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เ ป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
หลักฐานการสมัครให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00-16.00 น.
เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่สอบ
ห้องประชุม 1405 ชั้น 14 อาคาร
1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
สถาบันนโยบายสาธารณะ

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบสุขภาพ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์
ภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการระบบสุขภาพขององค์กรสุขภาพ โดยเน้นให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพ กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มองสุขภาพ
เป็นองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณหรือปัญญา และใช้แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนว
ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลาย สามารถเรียนได้ในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ เน้น
การนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับสถานการณ์ที่เผชิญมาเป็นวัตถุดิบในการเรียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มี
ความสามารถด้านวิชาการ
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร
สถาบันนโยบายสาธารณะ โทรศัพท์ 074-282900 E-mail: kullatat.h@gmail.com
8.2 นางสาวสุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์
สถาบันนโยบายสาธารณะ โทรศัพท์ 074-282900 E-mail: suvapak.b@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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สถาบันสันติศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
เรียนวันศุกร์ – เสาร์ หรือ อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
1.1 แผน ก แบบ ก1
3 คน
1.2 แผน ก แบบ ก2
3 คน
1.3 แผน ข
4 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
6*
18
18
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6*
12
วิทยานิพนธ์
36
18
สารนิพนธ์
6
รวม
36
36
36
“*” หมายถึง เรียนในหมวดวิชาบังคับ หรือหมวดวิชาเลือก โดยลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit)
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์)
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ
กว่า 3.00 และ/หรือ
2) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา โดยจะต้องได้รับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือ
3) มีประสบการณ์การทำงานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องได้รับ การ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
4) หากมีคุณสมบัติในข้อ 1-2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
4.2 แผน ก 2 (เรียนชุดวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำ
กว่า 2.50 และ/หรือ
2) มีประสบการณ์การทำงานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ และหากมีหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสถาบัน อาจได้รับ
การพิจารณาเข้าศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
4.3 แผน ข (เรียนชุดวิชาและทำสารนิพนธ์)
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1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ
กว่า 2.50 และ/หรือ
2) มีประสบการณ์การทำงานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเข้า
ศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
คุณ สมบัต ิอื่นๆ ให้อยู่ใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เ ป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 เอกสารระบุแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1-2 หน้ากระดาษA 4 (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่ http://peacestudies.psu.ac.th)
5.2 หนังสือรับรอง ประวัติการทำงานหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา
หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ถ้ามี)
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
1. สอบข้อเขียน
หลั ก สู ต รจะแจ้ ง ผู ้ ส มั ค ร
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ โดยตรง
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส ิ่งแวดล้อม อื่นๆ ทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขั ดแย้ ง
และสั นติ ศ ึ กษา การวิ เคราะห์ เหตุ การณ์
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง และ
การสร้างสันติภาพ เป็นต้น
- ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น
การอ่ าน การเขี ยน บทความทางวิ ชาการ
เป็นต้น
2. สอบสัมภาษณ์
(เข้าสอบทุกคน)

สถานที่สอบ
ณ ห้องบรรยาย IPS 301
ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา
ม.อ.หาดใหญ่ หรือการสอบ online

ณ ห้องประชุมสันติธรรม
ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา
ม.อ.หาดใหญ่ หรือการสอบ online
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีทักษะการ
จัดการความขัดแย้งโดยใช้หลักการสันติวิธี สามารถพัฒนาและออกแบบงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทที่แตกต่างกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
สร้างสรรค์และต่อเนื่องได้ โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒ นาการนิยม (Progressivism) ใช้การศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจาก
หลักการดังกล่าว หลักสูตรจึงมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education)โดยจัดการเรียนการสอนที่ใช้
กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (ProblemBased Learning) การทำโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ (Project-Based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการ
สังคม (Service Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิจัยไปใช้บูรณาการใน
องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และสังคมได้
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานหลักสูตร โทร. 081 925 4704
8.2 นางสาวเกศฤดี บุญรัตน์
เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา โทร. 074 28 9450
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท
9.2 นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 54,000 บาท
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วิทยาเขตปัตตานี
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เรียนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา

5 คน
 แบบ 1.1  แบบ 2.1  แบบ 2.2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
12
24
48
36
48
48
48
72

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ
มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ/
การประชุมวิชาการที่เป็นยอมรับในแวดวงวิชาการ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบั ณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ
มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ/
การประชุมวิชาการที่เป็นยอมรับในแวดวงวิชาการ
4.3 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม เฉพาะวิชา
ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.50 และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิ ทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 โครงร่างวิทยานิพนธ์
5.2 ผลงานวิชาการ (งานวิจัย บทความวิจัย บทความตีพิมพ์) (ถ้ามี)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
7.1 การเรียนการสอนของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เหมาะสำหรับผู้ที่
สนใจศึกษาภาษาไทย วรรณกรรมไทย (เน้นวรรณกรรมสมัยใหม่และวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้) คติชนไทย (เน้น
ภาคใต้) และมีความใฝ่รู้ รักการอ่านและสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ โดยหลักสูตรเปิดให้เลือกเรียน ทั้งแบบทำ
วิจัยเพียงอย่างเดียว และแบบศึกษารายวิชาควบคู่กับทำวิจัย ทั้งนี้หลักสูตรสามารถจัดเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นแก่ผู้ที่
ทำงานประจำหรือมีเวลาเรียนเต็มเวลา
7.2 การเตรียมตัวสอบ
ข้อมูลคัดเลือกเข้าศึกษา มี 2 ส่วน คือ ข้อสอบความรู้ทั่วไปทักษะภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการอ่านเพื่อ
วิเคราะห์ข้อความ การอ่านจับใจความสำคัญ และการเขียนความเรียง และข้อสอบความรู้เฉพาะทาง (เลือกทำ)
หนังสือที่แนะนำให้อ่านได้แก่ วรรณคดีเปรียบเทียบ และนวนิยายกับสังคมไทย โดย รศ.ดร.ตรีศิล ป์ บุญขจร
ภาษาไทย 3 ของ มสธ. วรรณกรรมวิจารณ์ โดย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ วรรณกรรมวิจารณ์ แนวคิดและ
ปฏิบัติการ และตำนานและเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้ : อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อำนาจ และการต่อต้าน ใน
ประวัติศาสตร์ความเป็นไทย โดย รศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง เบอร์โทรศัพท์ 08 0106 7147 E-mail : pichet.s@psu.ac.th
8.2 นายริฎวาน หะมิดง เบอร์โทรศัพท์ 08 4313 5398 E-mail : ridwan.h@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
27,000 บาทต่อภาคการศึกษา
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หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม
เรียนนอกเวลาราชการ
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา

20 คน
แผน ก 1  แผน ก 2  แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
36
12
12
6
18
18
6
36
36
36

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ หรือผ่านการ
นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้ว
3) ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และได้รับการยอมรับ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอย่างน้อย 2 ปี
4.2 แผน ก 2 และ แผน ข
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม มุ่งผลิตมหาบัณฑิตบนพื้นฐานการจัดการศึกษา
ตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม ให้มีคุณลักษณะการเป็นนักบริหารสังคมสมัยใหม่ ที่มีภูมิรู้ ภูมิปัญญา ภูมิธรรม และ
เข้าใจในภูมิสังคม สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันนำไปสู่การบริหารสังคม และสร้างนวัตกรรม
เพื่อการบริหารองค์กรทางสังคมได้อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.วันพิชิต ศรีสุข โทร 081-6693995
Facebook: Wanpichit Srisuk
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาชาวไทยภาคเรียนละ 27,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติภาคเรียนละ 54,000 บาท

Email: wanpichit.s@psu.ac.th
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คณะวิทยาการอิสลาม
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

10 คน
 แบบ 1.1

เรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนสะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะต้องมีผลงานวิจัยทางอิสลามศึกษา หรือมีผลงานเขียนตำรา/หนังสืออย่างน้อย 3 เล่ม
4.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทไม่ตรงกับสาขาอิสลามศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและสำเร็จ ปริญญาตรี
ทางอิสลามศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านสอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาอิสลามศึกษา ได้แก่ อัลกุ
รอาน อัลหะดีษ อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่ออิสลามศึกษา โดยจะต้องได้คะแนนของแต่ละวิชาไม่
ต่ำกว่า 60 คะแนน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 สำเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท
5.2 โครงร่างงานวิจัยหรือผลงานวิจัย จำนวน 1 ชุด (ตามที่สาขาวิชากำหนด)
5.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทำ
วิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ แต่นักศึกษาจะต้องเรียน 761-606, 761-607, 761-608 และ
ค้ นคว้ าเอกสารที ่ เกี ่ ยวข้ องเพิ ่ มเติ มเพื ่ อเตรี ยมตั ว ในการทำวิ ทยานิ พนธ์ และการสอบวั ดคุ ณสมบั ต ิ ( qualifying
examination) ของรายวิชา 761-604 หรือ 761-605 โดยแผนการศึกษานี้สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี โทร 0801382834 งานหลักสูตร โทร 0-7331-390-50 ต่อ 2261, 2259
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก 1
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
4.2 เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาวิช าอิ ส ลามศึ ก ษา หรื อ สาขาที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั น และมี
ประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือมีผลงานเรียบเรียง
4.3 คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1 – 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 สำเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี
5.2 โครงร่างงานวิจัยหรือผลงานวิจัย จำนวน 1 ชุด (ตามที่สาขาวิชากำหนด)
5.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประกอบด้วย
7.1 กลุ่มวิชาอุศูลุดดีน
7.2 กลุ่มวิชาชะรีอะฮฺ
7.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม
7.4 กลุ่มวิชาครุศาสตร์อิสลาม
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โดยแบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั บ ดุ ล รอนิ ง สื อ แต ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท
สาขาวิ ช าอิ ส ลามศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการอิ ส ลาม มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี
โทร 0860897074 งานหลักสูตร โทร 0-7331-390-50 ต่อ 2261, 2259
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จำนวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
หลักสูตร (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ 31 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
- ผู้สมัครแผน ก แบบ ก1
- ผู้สมัครแผน ก แบบ ก2
- ผู้สมัครแผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

จำนวน 1 คน
จำนวน 20 คน
จำนวน 10 คน
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
3
3
3
2
30
30
3
9
36
12
6
36
45
45

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) คุณสมบัตินอกเหนือจาก ข้อ 1) และ ข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
4.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก 2 และแผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2) คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1) โครงร่างวิจัยที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด หรือ
5.2) หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ด้านการวิจัย หรืองานวิจัยในลักษณะอื่น เช่น บทความวิจัย รายงานวิจัย
รายงานโครงงานนักศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ชุด หรือ
5.3) หลักฐานแสดงผลงานเรียบเรียง จำนวน 1 ชุด
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6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลามมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ รองรับการเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพทางการศึกษาดังนี้
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษากับอิสลามในการพัฒนา
การศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถออกแบบกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้หรือนวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา และประยุกต์ใช้แนวคิดทางธุรกิจสมัยใหม่ในการพัฒนาธุรกิจทางการศึกษา
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการบริหารการศีกษา
4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็ นนักบริหารและศึกษานิเทศก์ ที่มีธรรมาภิบาล
คุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม ประพฤติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- ในการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาทุกคน
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา คณะวิทยาการ
อิสลาม โทร. 073-313948, 073-331305 ต่อ 2263 หรือ 08-4964-5224 E-mail: abdulhakam.h@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

316

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

5 คน
 แบบ 1.1  แบบ 1.2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
48
72
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมี
ประสบการณ์การวิจัย หรือ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่ องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์ผู้สมัครอย่างเดียว
ไม่มีการสอบ

วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง โดย สอบสัมภาษณ์ผ่าน Zoom
สอบประมาณเดือนมีนาคม 2565

6. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรนี้ เริ่มดำเนิน การรับ นัก ศึก ษาครั้ งแรกในปี พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้เขียนวิทยานิ พนธ์ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ ปัจ จุบ ัน หลักสูตรปรับ ปรุง ปี พ.ศ. 2564 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอัง กฤษทั้งหมด โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติสอนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล การนำเสนอภาพทัศน์ของข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติให้แก่นักศึ กษา หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ทั้งนี้ผู้ที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถ
ทำงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ อาจารย์มหาวิทยลัย นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักสถิติ นักวิจัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีe-mail: apiradee.s @psu.ac.th
มือถือ: 0819577625
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาทต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
16 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แบบ 1.1 แบบ 1.2  แบบ 2.1  แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
6
16
หมวดวิชาบังคับ
6
8
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
48
72
36
48
วิทยานิพนธ์
48
72
48
72
รวม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชา ที่
เกี่ยวข้อง ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับดีมาก สำหรับหลักสูตรที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
4) ผ่านการพิจารณาประวัติการศึกษาและมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ทำงาน ผ่านการ
สอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับดี สำหรับหลักสูตรที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ และ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
4) ผ่านการพิจารณาประวัติการศึกษาและมีหนังสือรั บรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ทำงาน ผ่านการ
สอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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4.3 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
3) ผ่านการพิจารณาประวัติการศึกษาและมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ทำ งาน ผ่านการ
สอบคัดเลือกข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.4 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และ
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
3) ผ่านการพิจารณาประวัติการศึกษาและมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ทำงาน ผ่านการ
สอบคัดเลือกข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก
5.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือจากที่ทำงาน

6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบปกติและแบบชุดรายวิชา (Module)

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผศ. ดร. ซีตีไซยีดะห์ สายวารี
8.2 รศ. ดร. อโนมา ธิติธรรมวงศ์

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2 แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวด
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
9
15
หมวดวิชาเลือก
9
15
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
36
18
6
รวมไม่น้อยกว่า
36
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ในรายวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 3.25
4.2 แผน ก แบบ ก 2
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์
ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต
4.3 แผน ข
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์
ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
5.2 หนั ง สื อ รั บ รองการศึ ก ษาและคุ ณ สมบั ต ิ ป ระจํ า ตั ว (Recommendation) จากอาจารย์ ผ ู ้ ส อนหรื อ
ผู้บังคับบัญชาจํานวน 2 ท่าน
5.3Concept paper งานวิจัยที่สนใจศึกษา
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6. กำหนดการสอบ
ทางหลักสูตจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ อีเมล arthit.i@psu.ac.th
รศ. ดร. อารียุทธ สมาแอ
อีเมล areeyuth.s@psu.ac.th
รศ. ดร. อนิรุทธ ผลอ่อน
อีเมล aniruth.p@psu.ac.th
ดร. สุนารี สุวรรโร
(สำนักงานสาขาวิชาฯ ) 073-31928-45 ต่อ 1890
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
(Hi-Fi)

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับเลือก
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

36
36

36
36

4
5
9
18
36

แผน ก แบบ ก2
(Hi-Fi)

4
2
6
24
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หรือเทียบเท่า) โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัย/การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เคมีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศ วกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
2) คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 แผน ก แบบ ก1 (Hi-Fi)
1) เป็นไปตามของ แผน ก แบบ ก 1 และส่งแบบฟอร์มการยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการสำหรับการ
เข้าศึกษาต่อสาขา วท.ม. เคมีประยุกต์ แผนการเรียนแบบ Hi-Fi
2) คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.4 แผน ก แบบ ก2 (Hi-Fi)
1) เป็นไปตามของ แผน ก แบบ ก 2 และส่งแบบฟอร์มการยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการสำหรับการ
เข้าศึกษาต่อสาขา วท.ม. เคมีประยุกต์ แผนการเรียนแบบ Hi-Fi
2) คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้เคมีเชิงบูรณาการในสาขาต่าง ๆ คือ เคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ และวัสดุ
ประยุกต์ สามารถใช้ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ ปร ะเทศและอาเซียน
อย่างยั่งยืน ตลอดจนผลิตนักวิจัยที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการ
นิยม (progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต (lifelong learning) มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
และยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผศ. ดร. เสาวภา โชติ ส ุ ว รรณ ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 0867193894 Email: saowapa.c@psu.ac.th
8.2 ผศ.ดร. รั ต นา จริ ย าบู ร ณ์ ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 0808721260 Email: rattana.sa@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา

10 คน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
9
9
36
18

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม
36
36
หมายเหตุ หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาสัมมนา 1 และ สัมมนา 2 โดยไม่นับหน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก 2
เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโ นโลยี ก ารเกษตร สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
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7. คำแนะนำหลักสูตร
เป็นหลักสูตรเน้นแก้ปัญหาทางด้านการเกษตร โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผศ.ดร.เทียนทิพย์ ไกรพรม เบอร์โทรศัพท์ 08-3656-0531 E-mail : thaintip.k@psu.ac.th
8.2 ผศ.ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-4160-7789 E-mail : manoon.si@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาทต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก1
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
หมวดวิชาบังคับ
2*
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
36
สารนิพนธ์
รวม
36
* ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต ในรายวิชา 722-511 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านชีววิทยา เคมี-ชีววิทยา หรือในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
4.2 มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.0
4.3 หากมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (GPA) ต่ำกว่า 3.0 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.75 ต้องมีประสบการณ์ในการ
วิจัยหรือการทำงานในสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรับสมัคร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
5.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4.3)
6. กำหนดการ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
สอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า หลั ก สู ต รจะแจ้ ง สาขาวิ ท ยาศาสตร์ , คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
และสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครโดยตรง เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งเน้นการประยุกต์ความรู้ด้านชีววิทยาที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้โดยใช้
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม
โดยออกแบบการวิจัยที่คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ (โทร: 087-7744419, อีเมลล์: sitthisak.j@psu.ac.th)
ดร.แววฤดี แววทองรักษ์ (โทร: 088-8302504, อีเมลล์: waewruedee.w@psu.ac.th)
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา

15 คน
 แผน กแบบ ก1  แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
10
8
36
18
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทีย บเท่าและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการทำวิจัยหรือมีประสบการณ์ทำงานใน
ภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยนักศึกษาที่ประสงค์เรียนใน
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และมีจดหมายแนะนำจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ทำงาน
4.2 แผน ก แบบ ก 2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า
ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากข้อ 4.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
ใบประมวลผลการศึกษา
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตร วทม. สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และวิจัยด้านการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โดยเน้นผลิตภัณฑ์ยางล้อ ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงมือยางและถุงยางอนามัย บัณฑิตจาก
หลั ก สู ต รสามารถปฏิ บ ั ต ิ ง านในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเดิ ม ที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพ (First s-curve) ได้ แ ก่ ยานยนต์ ส มั ย ใหม่
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีช ีว ภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (เช่น ไบโอพลาสติกและวัสดุอัจฉริยะ) นอกจากนี้หลักสูตรมีการบูรณาการการวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์กับภาคอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาตนเองในการเป็นผู้ประกอบการด้านยาง
และพลาสติก สามารถเลือกเรียนชุดวิชาโมดูลได้
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.ณฐินี โล่พัฒนานนท์ 0-7331-3928 ถึง 50 ต่อ 1862
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
*
*
12
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
หมายเหตุ
* 723-631 ลงทะเบียนแบบไม่นับจำนวนหน่วยกิต
* 723-632 ลงทะเบียนแบบไม่นับจำนวนหน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือ
เทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย ในสาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์หรือฟิสิกส์นิวเคลียร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ปี หรือ
3) อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือ
เทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.40 หรือ
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือมีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาฟิสิ กส์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3) อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
5.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2)
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
สาขาวิทยาศาสตร์

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรเน้นอผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านฟิสิกส์
นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ วิจัยต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐและอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุทดแทน การเกษตร และโบราณคดี
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม E-mail pungtip.k@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

10 คน
แผน ก 1 และ แผน ก 2
36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก 1
แผน ก 2
แผน ข
9
9
36
18
36
36
-

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา แผน ก 1 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์)
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์
ประมง วาริชศาสตร์ ชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และ/หรือ
2) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปี และ/หรือ
4.2 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา แผน ก 2 (มีการเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วาริชศาสตร์
ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
6. กำหนดการสอบ
ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง (พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร)
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทาง
วิชาการและความชำนาญระดับสูงในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
ของภูมิภาคเขตร้อน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะบริหารจัดการหรือการเป็นผู้ประกอบการ สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้เฉพาะด้านกับศาสตร์อื่นได้ เชื่อมโยงความรู้นำไปสู่การวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการนำไปใช้
ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม
นอกจากนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง มี 2 แผนการศึกษา
ให้เลือกเรียน คือ หลักสูตรแผน ก 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว นักศึกษาต้องทำและสอบผ่านวิทยานิพนธ์ 36 หน่วย
กิต ซึ่งนักศึกษาที่มีเวลาเรียนจำกัดสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ได้ และแผน ก 2 ที่มีวิชาบังคับพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต และวิทยานิ พนธ์ 18 หน่วยกิต การเรียนการสอนในหลักสูตรแผน ก 2 ประกอบด้วย การ
บรรยาย ปฏิบัติการ การค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม การเสนอรายงาน การอภิปราย และการดูงานนอกสถานที่ ทั้งนี้
นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ได้ตามความสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้าน
ทรัพยากรประมง เป็นต้น ซึ่งทางสาขาวิชามีความพร้อมในการที่จะสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ทั้งในส่ว นของ
ห้องปฏิบัติการ โรงเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสถานีวิจัยของคณะสาขาวิชา เป็นต้น
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 รองศาสตราจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
Email: sukree.h@psu.ac.th
โทรศัพท์: 081-0965814
8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ แก่นจันทร์ (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
Email: pochanart.k@psu.ac.th โทรศัพท์: 093-5741309
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ และนอกวัน – เวลาราชการตามความเหมาะสม
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
20 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก 1 แผน ก 1 (Hi-FI) แผน ก 2 แผน ก 2 แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก 1 แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ก 2 แผน ข
(Hi-FI)
(Hi-FI)
หมวดวิชาบังคับ
18
13
18
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3
3
12
วิทยานิพนธ์
36
36
15
20
สารนิพนธ์
6
รวม
36
36
36
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย/
ประสบการณ์ทำงานอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.2 แผน ก 1 (Hi-FI)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตาม แผน ก 1 และ ผู้สมัครเข้าเรียนต้องส่งหนังสือยืนยันความร่วมมือ
ของผู้ประกอบการสำหรับการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้
4.3 แผน ก 2
1) เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ หรือ
2) เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารหรือโภชนาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.4 แผน ก 2 (Hi-FI)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามของ แผน ก 2 และ ผู้สมัครเข้าเรียนต้องส่งหนังสือ
ยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการสำหรับการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้
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4.5 แผน ข
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ
กว่า 2.50 กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารหรือโภชนาการและสุขภาพ หรือดำเนินธุรกิจด้านการประกอบการธุรกิจด้านอาหารหรือสุขภาพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 อาทิตย์)
5.1 วุฒิการศึกษาและผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.2 สำเนาบัตรประชาชน
5.3 CV/Resume แสดงประวัติและประสบการณ์การทำงานของตนเอง
5.4 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งไทยหรือสากล ที่เคยได้รับการเผยแพร่ (ถ้ามี)
5.5 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
5.6 หัว ข้อวิทยานิ พนธ์และแนวคิด ความยาวประมาณ 2 หน้ากระดาษ ประกอบด้ว ยหัว ข้ อ ชื่อเรื ่ อ ง
ความสำคัญ/ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการและแผนดำเนินการวิจัย และผลที่คาดว่าจะได้รับ (แบบฟอร์ม_A1)
5.7 จดหมายสมัครเรียน (Motivation letter) เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง 250-500
คำ (แบบฟอร์ม A2_Motivational Letter)
หมายเหตุ : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม A1_ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการได้ที่เว็บไซต์ และ แบบฟอร์ม
A2_Motivational Letter ได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.sat.psu.ac.th/master-food-sci/
โดยยื ่ น ด้ ว ยตนเองที ่ ภ าควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและโภชนาการ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
หรือจัดส่ง E-mail: nuttaya.k@psu.ac.th ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน
-

วันและเวลาสอบ
-

สถานที่สอบ
-

สอบสัมภาษณ์และนำเสนอแนวคิดในการทำ วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
วิ จ ั ย ตามหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละความรู ้ ที่ 09.00 น. เป็นต้นไป
อาหารและโภชนาการ (อาคาร 32)
เกี่ยวข้อง**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom meeting

** สามารถยื่น ด้ว ยตนเองที่ภาควิช าวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือจัดส่ง E-mail: nuttaya.k@psu.ac.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม มุ่งเน้นการ
สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้เชิงบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนศาสตร์ และการประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม ใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ รวมถึงการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์เชิงสังคม ตลอดจนเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการปรับตัวและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการการจัด การศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
PLO 1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์การอาหาร โภชนศาสตร์ และการจัดการธุรกิจนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
แนวคิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดฮาลาล เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาวะ หรือ
แก้ปัญหาด้านโภชนาการภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ภาคใต้
PLO2 ใช้กระบวนการวิ จั ยทางวิท ยาศาสตร์ การอาหาร โภชนศาสตร์ และการจัด การธุร กิจนวัต กรรม เพื่อสร้ า ง
นวัตกรรมทีต่ อบโจทย์ความต้องการของตลาดฮาลาล เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาวะ หรือแก้ปัญหา
ด้านโภชนาการ
PLO3 ออกแบบแบบจำลองธุรกิจหรือโมเดลการใช้ประโยชน์เชิงสังคม จากผลงานนวัตกรรมอาหารและโภชนาการได้
PLO4 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย
PLO5 สื่อสารและนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ถูกต้องและตรงประเด็น
PLO6 ทำงานเป็นทีมภายใต้บริบทของผู้นำและผู้ตามและปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมได้
PLO7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร. 0-733-3230, 0-7331-3928 ถึง 50 ต่อ 1859 หรือโทร 0808630707 E-mail: thammarat.k@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท /ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
15
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สถิติเบื้องต้น

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
ผ่านระบบ Zoom

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรนี้ เริ่มดำเนิน การรับ นัก ศึก ษาครั้ งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยกำหนดให้เขียนวิทยานิ พนธ์ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ ปัจ จุบ ัน หลักสูตรปรับ ปรุง ปี พ.ศ. 2564 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอัง กฤษทั้งหมด โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติสอนเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล การนำเสนอภาพทัศน์ของข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติให้แก่นักศึก ษา ทั้งนี้ผู้ที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ นักวิเคราะห์ข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักสถิติ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผศ.ดร.ฤสา แม็คแนล
สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 0897287337 Email: rhysa.mpsu.ac.th
8.2 ผศ.ดร.มายือนิง อิสอ
สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 0808721260 Email: mayuening.e@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
28,000 บาทต่อภาคการศึกษา
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คณะศึกษาศาสตร์
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หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนวันศุกร์ – อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แบบ 1.1 แบบ 2.1
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
15
6
3*
3
48
36
48
60

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ทางการศึกษา โดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
4.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง มีประสบการณ์การ
ทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4.3. มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ผู้บริหาร หัวหน้างานในหน่วยงานทางการศึกษา หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย
4.4 หากสามารถลาเพื่อศึกษาได้เต็มเวลาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.5 สามารถศึกษาดูงานต่างประเทศได้
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความเข็มแข็งทางวิชาการ มีความรู้คู่
คุณธรรม สามารถสืบเสาะ คิดค้นองค์ความรู้ใหม่ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยและสามารถนำองค์ความรู้ไปพั ฒนา
การศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ บริบทของประชาคมอาเซียน และสังคมโลก
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา โทร 089-8114814
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 44,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

20 คน
 แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
12
12
6
18
36
18
6
36
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ
2) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือการเผยแพร่ผลงานวิจัย
4.2แผน ก 2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่า 2.50
4.3แผน ข
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตร มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย ประเมินผลการศึกษา การประเมิน
คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา และการใช้ ส ถิ ต ิ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล รวมทั ้ ง มี ค วามสามารถในการจั ด การศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และนักศึ กษาจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการ
วิจัยโดยผ่านการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ และได้เข้าสู่การนำเสนอ ผลงานวิจัย เป็นไปตามแนวทางปรัชญาการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) กล่าวคือ การพัฒนาผู้เรียน
ในทุกด้านไม่เพียงเฉพาะสติปัญญา เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (outcome-based education) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัฮดี แวดราแม ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโทร 0 7331 3928-50 ต่อ
1627 หรือโทรศัพท์ 089-158-6885
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*

20 คน
 แผน ก แบบ ก2  แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
6
6
12
12
6
6
18
6
36
36

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
4.2 ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ทุ ก สาขา ได้ ค ะแนนเฉลี ่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต ร
ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 Transcript หรือ
5.2 หลักฐานการทำงาน (กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ต่ำกว่า 2.50 ) หรือ
5.3 หนังสือรับ รองจากอาจารย์ผ ู ้ส อนของสถาบัน ที ่ส ำเร็จ การศึก ษา (กรณีที่คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอด
หลักสูตร ต่ำกว่า 2.50)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เน้นการเสริมสร้างสุขภาวะจิตพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุก
ช่ ว งวั ย ผ่ า นการบู ร ณาการระดั บ จุ ล ภาค-มหาภาค ด้ ว ยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ต ามแนวพิ พ ั ฒ นาการนิยม
(Progressivism) สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนของชีวิตที่ดีงามและสังคมที่สงบสุข
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8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
โทร 0 7331 3928-50 ต่อ 1627 หรือโทรศัพท์ 081-4486885
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพื่อการเรียนรู้
เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

10 คน
 แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
12
12
6
18
36
18
6
36
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา และ/หรือ
2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา สื่อการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
3) มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไม่น้อย
กว่า 3 ปี
4.2 แผน ก แบบ ก2
เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4.3 แผน ข
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด
5.2 ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.3 หัวข้องานวิจัยหรืองานวิชาการต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.4 แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ในระดับสูงและสามารถนำไปใช้ในการออกแบบ เพื่อการจัดการและการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรมและสื่อสารการศึกษาระบบเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา สำหรับการจัดการการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
ตลอดจนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ นิเทศ การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และพัฒนางานสาขาอื่น ๆ ได้
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โทร 0 7331 3928-50 ต่อ 1627 หรือโทรศัพท์ 081-936-8243 E-mail: ophat.k@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพื่อการเรียนรู้
เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

10 คน
 แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
12
12
6
18
36
18
6
36
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา และ/หรือ
2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา สื่อการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
3) มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไม่น้อย
กว่า 3 ปี
4.2 แผน ก แบบ ก2
เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4.3 แผน ข
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด
5.2 ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.3 หัวข้องานวิจัยหรืองานวิชาการต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
5.4 แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ในระดับสูงและสามารถนำไปใช้ในการออกแบบ เพื่อการจัดการและการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรมและสื่อสารการศึกษาระบบเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา สำหรับการจัดการการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
ตลอดจนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ นิเทศ การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และพัฒนางานสาขาอื่น ๆ ได้
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โทร 0 7331 3928-50 ต่อ 1627 หรือโทรศัพท์ 081-936-8243 E-mail: ophat.k@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
1) หมวดวิชาบังคับ
1.1) วิชาแกน
1.2) วิชาเฉพาะเอก
2) หมวดวิชาเลือก
3) วิทยานิพนธ์
รวม

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
15
6
9
3
18
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอื่น ๆ และผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 2.50 ขึ้นไป
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
6. กำหนดการ
วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรอบรู้ทางด้านหลักสูตรและการสอน

วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรและการสอนมุ่งเน้นพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความเชียวชาญ ทางการการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ที่ความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.สุ พ รรษา สุ ว รรณชาตรี ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช าหลั ก สู ตรและการสอน
โทร 089-6888585
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 27,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
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วิทยาเขตภูเก็ต
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คณะการบริการและการท่องเที่ยว
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดรายวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
หมวดสารนิพนธ์
หน่วยกิตรวม

30 คน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข

แผน ก แบบ ก 1
36
36

จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
18
18
36

แผน ข
18
12
6
36

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาศิลปศาสตร์ด้านการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว และ/หรือ
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
3) ต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรรมการ และได้รับความเห็นชอบให้ศึกษาในหลักสูตรแผน ก
แบบ ก1
4) มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด
3.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ/หรือ
2) หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ การ
บริการ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด
3.3 แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ/หรือ
2) หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและการ
บริการ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด
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คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
4.1 สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร
4.3 หนังสือรับรองจากคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือจากผู้บังคับบัญชาที่ทำงาน
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
4.5 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
4.6 ผลคะแนนการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี)
* ยกเว้นสำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษา หรือผู้สมัครที่สำเร็ จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่าเท่านั้น และไม่สามารถยื่นผลสอบคะแนน TOEIC ในการสมัครได้
5. กำหนดการสอบ
รายละเอียด
รับสมัคร

วันและเวลา
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชำระค่าสมัคร

3 วันหลังสมัคร

สถานที่
ผ่านออนไลน์
https://gradmis.psu.ac.th/grad_admissio
n/
ผ่านธนาคาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ผ่านออนไลน์

สอบข้อเขียน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้อง 2408
คณะการบริการและการท่องเที่ยว

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ห้อง 2408
คณะการบริการและการท่องเที่ยว

ประกาศผลการสอบ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ผ่านออนไลน์

6. คำแนะนำหลักสูตร
ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการบริการและการท่องเที่ยว หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริการและการ
ท่องเที่ยว และมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
7.1 นางสาวเขมสิตา ธีระจามร (ประสานงานบัณฑิตศึกษา)
อีเมล์: khemsita.t@phuket.psu.ac.thโทรศัพท์: (+66)-7627-6821
7.2 นางสาวมาลิออน มิสเซอเลอร์ (ประสานงานบัณฑิตศึกษา)
อีเมล์: marion.m@phuket.psu.ac.th โทรศัพท์: (+66)-7627-6036
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 64,000 บาท / ภาคการศึกษา
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คณะวิเทศศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
40 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
 แผน ก แบบ ก2  แผน ข
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
6
6
หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
ฝึกสอน

รวม

6
6
21
3(135 ชั่วโมง)

9
18
6
-

39

39

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 กลุ่มวิชาจีนศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาทางด้านจีนศึกษาวิเทศธุรกิจ/
ธุรกิจระหว่างประเทศ (จีน) ภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ
4.2 กลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเล เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุก
สาขาวิชา
4.3 กลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
ทางด้านจีนศึกษา วิเทศธุรกิจ/ธุรกิจระหว่างประเทศ (จีน) ภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. สำหรับกลุ่มวิชาจีนศึกษา ผู้สมัครต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
2. สำหรับกลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น ผู้สมัครต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป โดย
ทั้งนี้ HSK ระดับ 5 ต้องมีคะแนนอยู่ในระดับตั้งแต่ 210 คะแนน ขึ้นไป

คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
4.1 Transcript แสดงรายละเอียดผลการศึกษา
4.2 ผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป (ยื่นเฉพาะผู้มีความประสงค์สมัครเรียนในกลุ่มวิชาจีนศึกษา)
4.3 ผลสอบ HSK ระดับ 5 ที่มีคะแนนอยู่ในระดับตั้งแต่ 210 คะแนน ขึ้นไป (ยื่นเฉพาะผู้มีความประสงค์สมัครเรียนใน
กลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น)
4.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง (ถ้ามี) โดยผู้สมัครสามารถยื่นผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
จากสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่เข้าศึกษา ได้แก่
TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, PSU-TEP
4.5 ใบสมัคร

6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์และ สอบข้อเขียน พุธที่ 15 มิถุนายน 2565
หัวข้อการค้นคว้า
เวลา 09.00-11.00 น.

สถานที่สอบ
คณะวิเทศศึกษา

สอบสัมภาษณ์ พุธที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะวิเทศศึกษา
เวลา 13.00-16.00 น.
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิม เดอะ ยง
Email: pim.dj@phuket.psu.ac.th โทร: (0)7627-6608
7.2 คุณปิยวณี กิ่งรักษ์
Email: piyawanee.k@phuket.psu.ac.th โทร: (0)7627-6625
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
8.1 สำหรั บ นั กศึ กษาที ่ เรี ย นในกลุ ่ ม วิ ช าจี น ศึ กษาและกลุ ่ ม วิ ช าการจั ด การวั ฒ นธรรมชาติ พ ั น ธุ ์ จ ี น โพ้ น ทะเล
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปีการศึกษา จำนวน 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท หรือตลอดหลักสู ต ร
180,000 บาท
สำหรับนักศึกษาที่เรียนในกลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น ที่จะต้องไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชั้นปีการศึกษาที่ 1 และเรียน ณ คณะวิเทศศึกษาในปีการศึกษาที่ 2 มีอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา จำนวน 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท หรือตลอดหลักสูตรมีค่าธรรมเนียมการศึกษา 240,000
บาท
8.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เรียกเก็บในอัตราเดียวกับนักศึกษาชาวไทย
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คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ

วิทยานิพนธ์
รวม

15 คน
 แบบ 1.1  แบบ 1.2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
2 รายวิชา
2 รายวิชา
(เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาทุกคน
(เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
2 รายวิชา
2 รายวิชา
(เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาทุกคน
(เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
48
72
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
2) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
4.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมากหรือมีโครงงานวิจัยใน
ระดับปริญญาตรี (Senior Project) หรืองานวิจัยที่มีคุณภาพดีมาก
3) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรืออย่างอื่นเทียบเท่า
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae, CV)
5.2 แผนการศึกษาวิจัย (Study Plan)
5.3 สำเนาใบรับรองการศึกษา (Certificate) และใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
5.4 สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (หรือเทียบเท่า)
5.5 จดหมายแนะนำ (Recommendation Letters) จำนวน 2 ฉบับ
5.6 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport
5.7 ใบรับรองแพทย์
5.8 เอกสารการประกันสุขภาพ หรือ Health Insurance (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ระบบโลก
- จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
- โครงสร้างหลักสูตร
แบบที่ 1.1
48
หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 48
หน่วยกิต
แบบที่ 1.2
72
หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 72
หน่วยกิต
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ชื่อ ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ (ประธานหลักสูตร)
โทรศัพท์ 076-276-435 อีเมล tanwa.a@phuket.psu.ac.th
8.2 ชื่อ น.ส.อรปรียา ปิยังกร (เลขาหลักสูตร)
โทรศัพท์ 076-276-433 อีเมล onpreeya.j@phuket.psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
90,000 บาท/ภาคการศึกษา

363

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (นานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2-1  แผน ก แบบ ก2-2
3. จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2-1 แผน ก แบบ ก2-2
หมวดวิชาบังคับ
2 (S/U)
12 + 1 (S/U)
15
หมวดวิชาเลือก
3
วิทยานิพนธ์
36
24
18
หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ
2 (S/U)
1 (S/U)
1 (S/U)
สารนิพนธ์
รวม
36
36
36
* S/U เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตีพิมพ์และ/หรือโครงงานวิจัยใน
ระดับปริญญาตรี (Senior Project) ที่มีคุณภาพดีมาก
3) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
4) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นอาจได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษา โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก2-1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) โดยมีผลการเรียนดี หรือ
2) หลังจากภาคการศึกษาแรกหากนักศึกษามีผลการเรียนสะสมน้อยกว่า 3.25 ต้องเปลี่ยนแผนการศึกษา
เป็นแผน ก แบบ ก2-2
3) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
4) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นอาจได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษา โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
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4.3 แผน ก แบบ ก2-2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) หรือ
2) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
3) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นอาจได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาโดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 แผนการศึกษาวิจัย (Study Plan)
5.2 สำเนาใบรับรองการศึกษา (Certificate) และใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
5.3 สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (หรือเทียบเท่า)
5.4 ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae, CV)
5.5 จดหมายแนะนำ (Recommendation Letters) จำนวน 2 ฉบับ
5.6 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport
5.7 ใบรับรองแพทย์
5.8 เอกสารการประกันสุขภาพ หรือ Health Insurance (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
6. กำหนดการ
ไม่มีการจัดสอบ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร
7. คำแนะนำหลักสูตร
- จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
- โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
36 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
2 รายวิชา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U)
- หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ
2 รายวิชา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U)
แผน ก แบบ ก2-1
36 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
24 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
1 รายวิชา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U)
- หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ
1 รายวิชา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U)
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แผน ก แบบ ก2-2
- วิทยานิพนธ์
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ

36
18
15
3
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รายวิชา ประเมินผลแบบ Satisfied/Unsatisfied (S/U)

8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรโทรศัพท์ 076-276482 อีเมล worawit.won@phuket.psu.ac.th
8.2 ชื่อ นางสาวอาทิตยา เนียมสะอาด
ตำแหน่ง เลขาหลักสูตร โทรศัพท์ 076-276434 อีเมล aatitaya.n@phuket.psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 90,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
9
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2) เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
3) มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่จะทำวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี หรือ
4) มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
4.2 แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2) เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
3) มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ย วข้องกับกลุ่มสาขาวิชาในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน หรือ
4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี คุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กำหนด หรือ
5) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (โปรแกรมแบบก้าวหน้า: Honors program) หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศสิ ่ ง แวดล้ อ ม (โปรแกรมแบบก้ า วหน้ า : Honors program) จากคณะเทคโนโลยี แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หนังสือรับรองการศึกษา และคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation Letters) จากอาจารย์ผู้สอนหรือ
ผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ชุด
5.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด
5.3 หนังสือแสดงจุดมุ่งหมายของการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4
5.4 โครงการวิจัยแบบย่อ (Concept Paper) สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
ห้องประชุม 1204
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว ใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับนักศึกษาเข้า
เรียนใน แผน ก แบบ ก1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) และ แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต วิชาบังคับ 9
หน่วยกิต และวิชาเลือก 9 หน่วยกิต)
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6486 อีเมล: wilasinee.s@phuket.psu.ac.th
8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ดำมี
เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6484 อีเมล: vipawee.d@phuket.psu.ac.th
8.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล
เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6154 อีเมล sakshin.b@phuket.psu.ac.th
8.4 นางสาวจิตรลดา เอสุจินต์
เบอร์โทรศัพท์: 0 7627 6107 อีเมล jitlada.a@phuket.psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 32,000 บาทบาท/ภาคการศึกษา
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วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์-ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม

10 คน
แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
6
6
36
24
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
3.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
4) ม ี ผ ล ก า ร ส อ บ ว ั ด ค ว า ม ร ู ้ ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ผ ่ า น เ ก ณ ฑ ์ ต า ม ป ร ะ ก า ศ บ ั ณ ฑ ิ ต ว ิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก โดยสอบผ่านไม่เกินกว่า 2 ปี ณ วันรับสมัครเข้าศึกษา หรือมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ระบุในประกาศภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษานับจากเข้าเรียน
4.2 แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการเรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการ
ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการเรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมี
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ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี และ
4) ม ี ผ ล ก า ร ส อ บ ว ั ด ค ว า ม ร ู ้ ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ผ ่ า น เ ก ณ ฑ ์ ต า ม ป ร ะ ก า ศ บ ั ณ ฑ ิ ต ว ิ ท ย า ลั ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกโดยสอบผ่านไม่เกินกว่า 2 ปี ณ วันรับสมัครเข้าศึกษา หรือมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ระบุในประกาศภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษานับจากเข้าเรียน
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
5.3 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
5.4 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) จากอาจารย์ผู้เคยสอนจำนวน 2 ท่าน
5.5 สำเนาผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ (ถ้ามี)
5.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ (ถ้ามี)
5.7 หลักฐานแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง ) ได้แก่ TOEFL,
IELTS, CU-TEP, TU-GET, PSU-TEP
5.8 Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ อังกฤษ มีความยาว 1 ถึง 2 หน้ากระดาษ A4)
หมายเหตุ สำหรับหลักฐานประกอบการรับสมัครส่งก่อนวันสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์
6. กำหนดการสอบ
วันและเวลาสอบ
กำหนดการ
สถานที่สอบ
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

1 กุมภาพันธ์ 15 มิถุนายน 2565

16 มิถุนายน –
30 ตุลาคม 2565

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2565

9 พฤศจิกายน 2565

29 มิถุนายน 2565
6 กรกฎาคม 2565

16 พฤศจิกายน 2565
23 พฤศจิกายน 2565

3. สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา
หมายเหตุ สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

หลักสูตรจะแจ้ง
ผู้สมัครโดยตรง
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7. คำแนะนำหลักสูตร
ทิศทางงานวิจัยในหลักสูตร ประกอบด้วย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) เช่น
- กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยวิธี Agile
- สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Architecture and Design)
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ (Empirical Software Engineering)
- การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement)
- การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance)
- วิศวกรรมฟอร์มอล (Formal Engineering)
- การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองและข้อกำหนดทางซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล (Formal Modeling and
Specification)
- การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Verification and Validation)
- การทดสอบจากแบบจําลอง (Model-based Testing)
สื่อดิจิทัล (Digital Media) เช่น
- Serious Games
- Interactive Media
- Physics-based Animation
- Human-Computer Interaction
- Mobile Application
- Architectural Visualization
- Augmented and Virtual Reality
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เช่น
- คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
- การแทนความรู้ (Knowledge Representation)
- การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
- ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
- วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)
- เหมืองข้อความ (Text Mining)
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เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (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
- การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
- คลังข้อมูล (Data Warehouse)
- ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database)
- ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
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)
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ E-mail: aziz.n@phuket.psu.ac.th
8.2 ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ E-mail: thitinan.kl@phuket.psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 59,000 บาท/ภาคการศึกษา
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วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
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คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
1.1 แบบ 1.1,แบบ 2.1 จำนวนนักศึกษาที่รับ 2 คน
1.2 แบบ1.2,แบบ 2.2 จำนวนนักศึกษาที่รับ 3 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
สารนิพนธ์
รวม
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

แบบ 2.2
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ยาง เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
2) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ยาง เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ
หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียน ดีมาก หรือมีผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
2) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ยาง เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
2) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
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4.4 หลักสูตรแบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ยาง เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือ
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมี
สิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
2) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกแผนการศึกษา จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
6. กำหนดการ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
ตามรอบการสมัคร โดยหลักสูตร
จะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุ่งผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยียางที่มีความรู ้และ
ความสามารถด้านยาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยางตลอดจนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญเป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โทร. 0-7727-8808 E-mail : charoen.na@psu.ac.th
8.2 ดร.จุฑารัตน์ อิน ทปัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียาง โทร. 086-7390809 E-mail : jintapun@yahoo.com
8.3 นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์ ผู้ประสานงาน โทร. 0-7727-8889 E-mail : pantip.ch@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
1.1 แผน ก แบบ ก1 จำนวนนักศึกษาที่รับ 5 คน
1.2 แผน ก แบบ ก2 จำนวนนักศึกษาที่รับ 10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
5 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิว เตอร์ คอมพิว เตอร์ศึกษา ธุรกิจสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ธ ุรกิ จ
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สถิติ สถิติศึกษา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้ว ยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
3.00 หรือ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตาม ข้อ 1) มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 และจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มี
มาตรฐานสากลหรือวารสารระดับชาติเป็นอย่างน้อย 1 เรื่องในระยะเวลา 3 ปี หรือ
3) คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิว เตอร์ คอมพิว เตอร์ศึกษา ธุรกิจสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ธ ุรกิ จ
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สถิติ สถิติศึกษา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
2.50 หรือ
2) คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1) ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
ตามรอบการสมัคร โดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง อุตสาหกรรม

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ มุ่งผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับงาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมุ่งเน้นการลงมือ
ปฏิบัติจากโจทย์ปัญหาจริงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) สามารถช่วยเหลือให้คำปรึกษา และถ่ายทอดองค์
ความรู้ได้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชี วิต มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาการ และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระ
บรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
การวิจัยครอบคลุมทั้งด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ เช่น Internet of Things (IoT: Smart
Farm, Smart Health, Smart City) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) การค้นพบองค์ความรู้ (Knowledge Discovery) ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence/Analytic
Service) ตัว แบบทางคณิ ตศาสตร์ และสถิต ิ (Mathematical/Statistical Modelling) ระบบการจำลองของไหล
(Fluid Dynamic system) การศึกษาแบบอัจฉริยะ (Smart Education) ตัว แบบทางเศรษฐศาสตร์ (Economic
Modeling) และการเสริมสร้างให้เป็นผู้ประกอบการในรูปแบบ Startup เป็นต้น
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โทร. 066-0284566, E-mail : siriwan.wo@psu.ac.th
8.2 นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์ ผู้ประสานงาน
โทร. 0-7727-8889 E-mail : pantip.ch@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
25
คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ  ก แบบ ก1  ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
36
9
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
วิทยานิพนธ์
18
สารนิพนธ์
รวม
36
36
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.25 และมีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัยด้านเคมี หรือ
2) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น ให้อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
2.75 หรือ
2) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น ให้อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
5.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาและเอกสารประมวลผลการศึกษา
5.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
ไม่มีการสอบข้อเขียน

วันและเวลาสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
ห ้ อ ง ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางเคมี
สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านเคมีชีวภาพ มีทักษะและแก้ปัญหาการใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกและมุ่งเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดวิเคราะห์ มีกระบวนการวิจัย ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา และ
ค้นคว้าด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจร
รณยาบรรณตามหลักวิชาชีพ
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู ใคลคลาย (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
โทร. 0 7727 8886, 08 9653 3660 E-mail : saranyoo.k@psu.ac.th
8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรินุช ชุมแก้ว
โทร. 0 7727 8886, 08 1598 8862 E-mail : parinuch.c@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
1.1 แผน ก แบบ ก1 จำนวนนักศึกษาที่รับ 5 คน
1.2 แผน ก แบบ ก2 จำนวนนักศึกษาที่รับ 5 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ 1.1 แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีผลงานวิจัย หรือมี
ประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียาง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
2) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
ตามรอบการสมัคร โดยหลักสูตรจะแจ้ง
ผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยียางที่มีความรู้
และความสามารถด้ า นยาง กระบวนการผลิ ต และเทคโนโลยี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมยางตลอดจนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญเป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ดร.จุฑารัตน์ อิน ทปัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียาง โทร. 086-7390809 E-mail : jintapun@yahoo.com
8.2 นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์ ผู้ประสานงาน โทร. 0-7727-8889 E-mail : pantip.ch@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
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โครงการจัดตั้ง
คณะนวัตกรรมการเกษตร
และประมง
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง
(หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
6
หมวดวิชาสัมมนา
4*
4*
4*
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
วิทยานิพนธ์
48
72
36
รวมไม่น้อยกว่า
48
72
48
* หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.2
6
4*
18
48
72

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2) มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3) มี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษ PSU-TEP หรื อ CU-TEP หรื อ TOEFL (paper based หรื อ institutional
testing program หรือ computer based หรือ internet based) หรือ IELTS ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.2 แบบ 1.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนดีมาก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด
2) มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3) มี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษ PSU-TEP หรื อ CU-TEP หรื อ TOEFL (paper based หรื อ institutional
testing program หรือ computer based หรือ internet based) หรือ IELTS ตามประกาศบัณฑิตวิ ทยาลัย เรื่อง
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.3 แบบ 2.1
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1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2) มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3) มี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษ PSU-TEP หรื อ CU-TEP หรื อ TOEFL (paper based หรื อ institutional
testing program หรือ computer based หรือ internet based) หรือ IELTS ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
4.4 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมีผลการเรียนดีมาก ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
2) มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3) มี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษ PSU-TEP หรื อ CU-TEP หรื อ TOEFL (paper based หรื อ institutional
testing program หรือ computer based หรือ internet based) หรือ IELTS ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลผลการศึกษา 7 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่คาดว่าสำเร็จ
การศึกษา
5.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
5.3 Concept Proposal ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาอังกฤษ (ยื่นก่อนวันสอบสัมภาษณ์ อย่าง
น้อย 1 สัปดาห์)
5.4 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (recommendation) จากอาจารย์ผู้เคยสอน หรือ
อาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษาหรือการวิจัย หรือ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือนายจ้าง จำนวน 3 ฉบับ
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
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7. คำแนะนำหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง ที่เปิดรับนักศึกษาทั้งแผน
เน้นวิจัย (ไม่ต้องเรียนภาคทฤษฎี) และแผนที่เรียนเรียนภาคทฤษฎีด้วย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ในด้าน
1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2) วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3) การแปรรูปสัตว์น้ำ
4) ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5) ทรัพยากรประมง
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
E-mail: wboonsirm@yahoo.com โทร. 081 278 4497
8.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail: pattirataweepreda@yahoo.com โทร. 086 961 4876
8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพร เรืองศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail: jareeporn.r@psu.ac.th โทร. 091 078 7013
8.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail: kanutr@hotmail.com โทร. 081 836 5101
8.5 นางสาวกาญจนา ทองบัว นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail: karnjana.t@psu.ac.th โทร. 081 968 1533
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาไทย 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ 56,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง
(หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
15 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
6
หมวดวิชาสัมมนา
2*
2*
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
วิทยานิพนธ์
36
18
รวมไม่น้อยกว่า
36
36
* หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
ผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ทางทะเล เทคโนโลยี
การประมง เทคโนโลยีทางทะเล ประมง เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่ง แวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีประสบการณ์การทำงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาอย่างน้อย 2 ปี
และมี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษ PSU-TEP หรื อ CU-TEP หรื อ TOEFL (paper based หรื อ institutional testing
program หรือ computer based หรือ internet based) หรือ IELTS (อาจจะมีผลผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์) ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก 2
ผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ทางทะเล เทคโนโลยี
การประมง เทคโนโลยีทางทะเล ประมง เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 มีประสบการณ์การทำงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาอย่างน้อย 1 ปี
และมี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษ PSU-TEP หรื อ CU-TEP หรื อ TOEFL (paper based หรื อ institutional testing
program หรือ computer based หรือ internet based) หรือ IELTS (อาจจะมีผลผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์) ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
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5.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลผลการศึกษา 7 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่คาดว่าสำเร็จ
การศึกษา
5.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
5.3 Concept Proposal ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาอังกฤษ (ยื่นก่อนวันสอบสัมภาษณ์ อย่าง
น้อย 1 สัปดาห์)
5.4 หนังสือรับ รองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (recommendation) จากอาจารย์ผ ู้เคยสอน หรือ
อาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษาหรือการวิจัย หรือ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือนายจ้าง จำนวน 2 ฉบับ
6. กำหนดการสอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง
7. คำแนะนำหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง ที่เปิดรับนักศึกษาทั้งแผน
เน้นวิจัย (ไม่ต้องเรียนภาคทฤษฎี) และแผนที่เรียนเรียนภาคทฤษฎีด้วย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ในด้าน
1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2) วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3) การแปรรูปสัตว์น้ำ
4) ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5) ทรัพยากรประมง
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
E-mail: wboonsirm@yahoo.com โทร. 081 278 4497
8.5 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail: pattirataweepreda@yahoo.com โทร. 086 961 4876
8.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพร เรืองศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail: jareeporn.r@psu.ac.th โทร. 091 078 7013
8.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
E-mail: kanutr@hotmail.com โทร. 081 836 5101
8.6 นางสาวกาญจนา ทองบัว นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail: karnjana.t@psu.ac.th โทร. 081 968 1533
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาไทย 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ 56,000 บาท/ภาคการศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

15 คน
 แผน ก แบบ ก 1  แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
9
9
36
18
36

36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก 2
เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาและเอกสารประมวลผลการศึกษา
5.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
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6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
ผู้ประสานงานหลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง

สถานที่สอบ

7. คำแนะนำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา
(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช
(2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุลินทรีย์
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร เน้ น การนำความรู ้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ของประเทศไทย รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร ตามมาตรฐานเกษตรความปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน
การวิจัยมุ่งเน้นโจทย์วิจัยเกี่ยวข้องกับการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการทางการเกษตร
เน้นพืชและสัตว์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้ผลภาคใต้ ไม้เศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชพลังงาน พืชสมุนไพร
พืชประจำถิ่น การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ การผลิตอาหารสัตว์ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ ด้านการผลิตอาหารสัตว์
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ การผลิตชีวภัณฑ์ และการควบคุมโรคและแมลงด้วยชีววิธี
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
โทร. 0-77278-880 ต่อ 8870 E-mail : daungkhae.k@psu.ac.th
8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล (รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
โทร. 0-77278-880 ต่อ 8879 E-mail : suraphon.t@psu.ac.th
8.2 นางสาวอมรทิพย์ นิลสม (เจ้าหน้าที่ประสานงานบัณฑิตศึกษา โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร
และประมง) โทร. 087-6264342 E-mail : amorntip.ni@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 28,000 บาทต่อภาคการศึกษา
56,000 บาทต่อภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

391

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
** เปิดรับเข้าศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1
เรียนวันเสาร์ -อาทิตย์
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

20 คน
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2  แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
แผน ข
18
18
12
36
18
6
36
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 แผน ก แบบ ก1
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สาขาใดก็ได้)
2) มีความรู้ในการวิจัย
3) มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2 แผน ก แบบ ก2
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สาขาใดก็ได้)
2) มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 แผน ข
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สาขาใดก็ได้)
2) มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
5.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
5.3 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด

393

6. กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ศึกษาต่อ

วันและเวลาสอบ
25 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565
9 พฤษภาคม 2565

สถานที่สอบ
หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัคร
โดยตรง

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
7.1 ชื่อ ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โทรศัพท์ 077278960 E-mail sala_oil@yahoo.com
7.2 ชื่อ นายบริชัย รักษาชุม ตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตร
โทรศัพท์ 087278878 E-mail borichai.r@psu.ac.th
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
27,000 บาทต่อภาคการศึกษา
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