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1. กำหนดการรับสมัครรอบเพิ่มเติมพิเศษ เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2564  
 

กิจกรรม กำหนดการ 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 16 เม.ย. 64 – 30 เม.ย. 64 
ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย ภายใน 7 วัน หลังจากสมัคร 
การสอบคัดเลือก ดำเนินการโดยหลักสูตร 
ประกาศผลสอบ (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ผู ้สมัครสามารถตรวจผลสอบได้ด้วยตนเอง 
โดยกรอกปีการศึกษา เลขที่ใบสมัคร และรหัส
บัตรประชาชนทางเว็บไซต์การสมัคร 

พฤษภาคม 2564 ตุลาคม 2564 

 เปิดภาคการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 
2. แผนการศึกษา 

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

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

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

 4) หลักฐานเฉพาะสาขาวิชา ตามที่ระบุไว้ในสาขาวิชา ให้ยื่นที่ภาควิชาก่อนวันสอบข้อเขียนและ/
หรือสอบสัมภาษณ ์

5) กรณีท่ีไม่สามารถแนบ file หลักฐานประกอบการรับสมัครใดได้ ให้นำสำเนามายื่นในวันสอบ  
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4. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
1) ตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาจากคู่มือการรับสมัคร  

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

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

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

ค่าธรรมเนียมการชำระผ่าน Paypal 40 บาท) 
 3) ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ 2C2P จำนวน 620 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 600 บาทและ
ค่าธรรมเนียมการชำระผ่าน 2C2P 20 บาท) 
 4) การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร สามารถชำระได้ภายใน 7 วันหลังจากสมัคร เท่านั้น หากพ้น
กำหนดนี้แล้ว ขอถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ          

6. การพิจารณาใบสมัคร 
1)  บัณฑิตวิทยาลัยจะทำการพิจารณาข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร ทั้งนี้การพิจารณาให้

เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชานั้น ๆ 
 2 ) การนับระยะเวลาของประสบการณ์การทำงาน บัณฑิตวิทยาลัยจะนับถึงปีที่สมัครเข้าศึกษา 
 3) หากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่
พิจารณาใบสมัคร 
 4) กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิกการสมัครภายหลังจากท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ออกบัตรประจำตัวผู้สมัครแล้ว 
บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 5) กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามสาขาวิชากำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด 

7. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบ 
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นใดที่

แสดงว่าผู้สมัครและผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกัน หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชา
กำหนด   
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8. การกำหนดเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา  
1) เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  

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

ไม่ต่ำกว่า 34 คะแนน หรือ  

TOEFL ( Institutional Testing 
Program) 

ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน หรือ  

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

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

2) เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
การผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่

หลักสูตรกำหนด   
3) กรณีท่ีผู้สมัครไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือผลคะแนนไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะต้องดำเนินการ

สอบ Placement Test ด้วยโปรแกรม e-Testing โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะกำหนดบัญชีและระยะเวลาในการ
สอบแก่ผู้สมัครผ่านทางอีเมล์ที่ระบุในใบสมัคร    

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

2) วิทยาเขตปัตตานี 
 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 
0-6422-6256-6 E-mail: chittree.a@psu.ac.th 
 3) วิทยาเขตภูเก็ต 
 งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83120  
โทร. 0-7627-6050-1 โทรสาร 0-7627-6029 E-mail: paphichaya.n@phuket.psu.ac.th  
  4) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
  งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี  84000 โทร. 0-7735-5450 E-mail: tippawan.ro@psu.ac.th  
 
    

https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/admission.html
https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/admission.html
mailto:paphichaya.n@phuket.psu.ac.th
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5) วิทยาเขตตรัง 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว ิทยาเขตตรัง 102 หมู ่  6 ต.ควนปริง อ.เม ืองตรัง จ.ตรัง 92000  
โทร. 075-201765 E-mail: theeranit.j@psu.ac.th 

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

พิจารณาใบสมัครและจะไม่ติดต่อหรือแจ้งไปยังผู้สมัคร จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ 
▪ หากใกล้กำหนดวันสอบคัดเลือก แต่ผู้สมัครยังไม่ได้รับหลักฐาน “บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ” ซึ่ง

บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงในวัน
สอบ  
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เรียนทีว่ิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

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

3.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หลักฐานการสมัครให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด   
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาณ์ เทอม 1/2564 (รอบตลอดปี) พฤษภาคม 2564 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

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

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

3.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาหรือเทียบเท่า โดยให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 3.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้  
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาหรือเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย

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

หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
  3.2.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร ื ่อง เกณฑ์ความรู้

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเข้าศึกษาแบบทดลองเรียนและต้องผ่านการ
ประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมิน
ทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในหนึ่งปีการศึกษาแรก 

  3.2.4 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

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

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั ่งย ืน มุ ่งเน้นการสร้างกำลังคนที ่มีความรู ้ความสามารถ  
ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
และอยู่บนพื้นฐานการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโจทย์ของพลังงาน หลักสูตรฯ 
มีจุดเด่นในหลากหลายด้าน อาทิ มีการบูรณาหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการใน
ด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มีการออกแบบรายวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปัจจุบัน ซึ่งให้
ความสำค ัญก ับการจ ัดการพล ั ง งาน เศรษฐศาสตร ์พล ั ง งาน รวมถึ งผลกระทบจากพล ั ง งาน  
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มีการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพกับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานอื ่น ทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศ  มีการจัดทำกลุ ่มชุดวิชา (module) เพื ่อเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียน ทั้งที่เป็นนักศึกษาในระบบและผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ด้านพลังงานและ
สิ ่งแวดล้อมในรายวิชา เพื ่อนำมาแก้ไขปัญหาที่ตนเองสนใจ หรือตามความต้องการของอุตสาหกรรม   
มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถ  
ต่อยอดสิ ่งที ่น ักศึกษาสนใจ นำไปสู ่การสร้างงานวิจัยในอนาคต  อีกทั ้ง มีการจัดการเรียนการสอน  
แบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
 ปัจจุบันหลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอบ การดำเนินงานวิจัย และการ
ร ับหน ้ าท ี ่ อาจารย ์ท ี ่ ปร ึ กษาว ิทยาน ิพนธ ์  เช ่น  คณะว ิทยาศาสตร ์  คณะว ิศวกรรมศาสตร์   
คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะแพทย์ศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ
โดยคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการทําวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่กล่าวข้างต้นนี้ 
เป็นเพียงกรอบแนวทางในการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับหัวข้อใน
การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้ คณะฯ มีนโยบายที่จะผลักดันให้นักศึกษามี
ระบบการปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-supervision) ระหว่าง คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ผศ.ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง ประธานหลักสูตร E-mail: khamphe.p@psu.ac.th  
 7.2 น.ส. ปวีณรัตน์ ณ พัทลุง ผู้ประสานงานหลักสูตร  E-mail: paweenrat.n@psu.ac.th  
โทร: 074-286803 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
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3) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปกติ              (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)                
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ     10 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2     
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 หลักสูตรแบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาทั่วไป 
   3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

3.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่ อง 
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 หลักสูตรแบบ 1.1 สำหรับนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 

3.2.1 เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการและบุคลากรสังกัดสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ  

3.2.2 มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 
3.2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
3.2.4 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
3.2.5 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 3.2 หลักสูตรแบบ 2.1 
3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดย 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการ
ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

3.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.2.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.3 หลักสูตรแบบ 1.2 

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

3.3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.3.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 3.4 หลักสูตรแบบ 2.2 
3.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการ  

เรียนอยู่ในระดับดีมาก และมีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3.4.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่ อง 

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
3.4.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

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

5. กำหนดการสอบ 
 - หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครให้ทราบโดยตรง 
6. คำแนะนำหลักสูตร 

หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีความสามารถทางการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นนักวิจัยที่สามารถวางแผน ดำเนินงานวิจัยด้วย
ตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับสากล รวมทั้งมีจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  โทร. 074-286843  E-mail kuaanan.t@psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา  
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4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
หลักสูตรภาคปกติ      (แผน ก เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) 

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

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

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาณ์ เทอม 1/2564  
(รอบตลอดปี) 

พฤษภาคม 2564 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

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

3.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร  
3.2 แผน ก แบบ ก2 

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

3.3 แผน ข 
3.3.1  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ 

  3.3.2  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.25 และ 
เป็นผู้ผ่านประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ปี 

 3.3.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา  

หลักฐานประกอบการรับสมัครให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
5. กำหนดการสอบ 
- หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครให้ทราบโดยตรง 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรการจัดการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศชุมชนมุ ่งผลิตมหาบัณฑิตที ่สามารถวิเคราะห์ วิจัย และ
ประยุกต์ใช้หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนโดยตั้งโจทย์จากชุมชน
เป็นหลัก โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และการบูรณาการภาค
ประชาสังคมร่วมดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน และแก้ไขปัญหาชุมชน 
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาในการ
สื่อสารเพื่อก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสืบทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในชุมชน สร้างจิตสำนึกร่วมของ
ชุมชนในการยกระดับการพัฒนาจัดการระบบนิเวศชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบรรลุเป้าหมายชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทร. 074-286831  E-mail suvit.su@psu.ac.th 

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

mailto:suvit.su@psu.ac.th
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6) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน  
(หลักสตูรนานาชาติ) 
หลักสูตรปกติ        (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)            
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ       15   คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ   

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

36 หน่วยกิต 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

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

ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.1.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้  

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75  

- มีประสบการณ์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1 ปี หรือ 
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี  

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือเข้าศึกษาแบบทดลองเรียนและต้องผ่านการประเมินทักษะ
ทางภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื ่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ภายในหนึ่งปีการศึกษาแรก 

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

3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   3.2.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้  
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

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

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือเข้าศึกษาแบบทดลองเรียนและต้องผ่านการประเมินทักษะ
ทางภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื ่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ภายในหนึ่งปีการศึกษาแรก 

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

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ ใน
การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต และ
อยู่บนพื้นฐานการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโจทย์ของพลังงาน  หลักสูตรฯ มี
จุดเด่นในหลากหลายด้าน อาทิ มีการบูรณาหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการในด้าน 
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มีการออกแบบรายวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปัจจุบัน ซึ่งให้
ความสำคัญกับการจัดการพลังงาน เศรษฐศาสตร์พลังงาน รวมถึงผลกระทบจากพลังงาน  มีการสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดทำกลุ่มชุดวิชา (module) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้เรียน ทั้งที่เป็น
นักศึกษาในระบบและผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
รายวิชา เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่ตนเองสนใจ หรือตามความต้องการของอุตสาหกรรม  มีการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดสิ่งที่นักศึกษา
สนใจ นำไปสู่การสร้างงานวิจัยในอนาคต  อีกทั้ง มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทาง
การศึกษาให้แก่นักศึกษา 
  ปัจจุบันหลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอบ การดำเนินงานวิจัย 
และการรับหน้าที ่อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ       คณะวิทยาการจัดการ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกที ่เปิดสอนโดยคณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อมหรือโดยคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการทําวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่
กล่าวข้างต้นนี้     เป็นเพียงกรอบแนวทางในการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนให้
สอดคล้องกับหัวข้อในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้ คณะฯ มีนโยบายที่จะ
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ผลักดันให้น ักศึกษามีระบบการปรึกษาวิทยานิพนธ์ร ่วม (Co-supervision) ระหว่าง คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.1 ผศ.ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง ประธานหลักสูตร E-mail: khamphe.p@psu.ac.th  
 7.2 น.ส. ปวีณรัตน์ ณ พัทลุง ผู้ประสานงานหลักสูตร  
 E-mail: paweenrat.n@psu.ac.th โทร: 074-286803 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
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7) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปกติ                         (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)    
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ      20 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  แผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

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

3.2 แผน ก แบบ ก2 
 3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
2.50 หรือ 

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

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

 สอบสัมภาษณ์ 
 

หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง ห้องประชุม ชั้น 4  (E 401) 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม    

6. คำแนะนำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการจัดการความรู้อย่างบูรณาการ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีจิตสำนึก คุณธรรมและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี สินุธก   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   โทร. 074-286847  E-mail sutinee.s@psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน 28,000.- บาท/ภาคการศึกษา  
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คณะการแพทย์แผนไทย 
 
1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      5 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ        แบบ 1.1   แบบ 1.2   แบบ 2.1 และแบบ2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

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

 4.1  สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ  3 ชุด  (ถ้ามี) 
            4.2  โครงร่างงานวิจัยฉบับย่อท่ีตนเองสนใจ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  3 ชุด 
5. กำหนดการสอบ 
 หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 งานบัณฑิตศึกษา  คณะการแพทย์แผนไทย  อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  ชั้น 8   
โทร   0-7428-2707   โทรสาร 0-7428-2709 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 35,000  บาท/ภาคการศึกษา  
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2) หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปกต ิ            (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)              
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ    10  คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ    แผน ก แบบก1  แผน ก แบบก2  แผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1  แผน ก แบบ ก 1  ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผน

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

   3.1.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติตามข้อ 1)  แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 
มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาการแพทย์แผนไทย และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และ 

   3.1.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

   3.1.4 หากมีคุณสมบัติในข้อ 1- 2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

   3.1.5 กรณีท่ีไม่มีเกรดเฉลี่ยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ 
       3.2  แผน ก แบบ ก 2  ทำวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา 

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

   3.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   3.2.3 หากมีคุณสมบัติในข้อ 1- 2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

        3.2.4 กรณีท่ีไม่มีเกรดเฉลี่ยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ 

 3.3  แผน  ข  ทำสารนิพนธ์และเรียนรายวิชา 
           3.3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50  และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี ่ยวข้องกับ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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 3.3.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
      4.1  สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ  3 ชุด  (ถ้ามี) 
      4.2  โครงร่างงานวิจัยฉบับย่อท่ีตนเองสนใจ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  3 ชุด 
5. กำหนดการสอบ 
 หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 
6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 งานบัณฑิตศึกษา  คณะการแพทย์แผนไทย  อาคารคณะการจ ัดการส ิ ่งแวดล้อม  ช ั ้น 8   
โทร  0-7428-2707   โทรสาร 0-7428-2709 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 30,000  บาท/ภาคการศึกษา  
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คณะทันตแพทยศาสตร์ 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  
หลักสูตรภาคปกต ิ             (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)            
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ              2 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ          แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1 และแบบ 2.2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   3.1.1 หลักสูตรแบบ  1.2 

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

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

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบข้อเขียน          คณะทันตแพทยศาสตร์      

         ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง 
         คณะทันตแพทยศาสตร์      
         ติดต่อผู้สมัครเองโดยตรง สอบสัมภาษณ์ 

 

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

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

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

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

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาไทย  จำนวน  47,000  บาท/ภาคการศึกษา   
นักศึกษาต่างชาติ  จำนวน  94,000  บาท/ภาคการศึกษา   
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คณะวิทยาศาสตร์ 
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)   
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ        5  คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1  และแบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง มีผลการเรียนอยู่ในระดับ
ดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  3.1.2 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน Scopus  
  3.1.3 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้ วไม่เกิน 2 ปี ณ 
วันสมัครเข้าศึกษา เช่น TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, TOEFL (Computer Based) ไม่น้อย
กว่า 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน, IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน, CU-
TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นกรณีไป 
 3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.2 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง มีผลการเรียนอยู่ในระดับ
ดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  3.2.2 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน Scopus  
  3.2.3 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ 
วันสมัครเข้าศึกษา เช่น TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, TOEFL (Computer Based) ไม่น้อย
กว่า 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน, IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน, CU-
TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นกรณีไป 
 3.3 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.1 
  3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง มีผลการเรียนอยู่ในระดับ
ดีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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  3.3.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ 
วันสมัครเข้าศึกษา เช่น TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, TOEFL (Computer Based) ไม่น้อย
กว่า 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน, IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน, CU-
TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นกรณีไป 
 3.4 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
  3.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ขั้นปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาหรือ
สาขาที่เก่ียวข้องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  3.4.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ 
วันสมัครเข้าศึกษา เช่น TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, TOEFL (Computer Based) ไม่น้อย
กว่า 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน, IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน, CU-
TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นกรณีไป 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด 
 4.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (transcript) จำนวน 1 ชุด 
 4.3 รายละเอียดหัวข้องานวิจัยที่สนใจสั้นๆ 
 4.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ 
5. กำหนดการสอบ 
 - สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรจะประสานกับผู้สมัครโดยตรง ห้อง B206 อาคารชีววิทยา 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ลึกซึ้งและเป็นผู้นำทาง
วิชาการในสาขาชีววิทยาที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเชิงธรรมชาติวิทยาในเรื่องทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศใน
เขตเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้ที ่สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สังเคราะห์ วิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ลุ่มลึก สามารถถ่ายทอดความรู้นั้นในรูปผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้และสื่อสาร
ความรู้สู่สาธารณะโดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จันทนาอรพินท์  โทร. 074-288509  E-mail : sahut.c@psu.ac.th 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร่ิงผกา วังกุลางกูร โทร. 074-288484  E-mail : kringpaka.w@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)   
หลักสูตรปกต ิ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ                แบบ 1.1   แบบ 1.2   แบบ 2.1  แบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1 
  3.1.1 แบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ใน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 ขึ้นไป มีงานวิจัยที่นำเสนอในที่
ประชุมวิชาการ (Proceeding) และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับจุลชีววิทยา และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.1.2 แบบ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ขึ้นไป ในสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.1.3 ผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์อยา่ง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  PSU-TEP (คะแนนทักษะ reading & structure) ไม่ต่ำกว่า 55% (กรณีที่สมัครแบบ 1.1 และ 2.1) หรือ 
  PSU-TEP (คะแนนทักษะ reading & structure) ไม่ต่ำกว่า 55% (กรณีที่สมัครแบบ 1.2 และ 2.2) หรือ 
  CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ 
  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน 
ทั้งนี้ คะแนนสอบภาษาต่างประเทศ ต้องสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา 
  3.1.4 กรณีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 3.1.3 ให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พิจารณาให้ความเห็นชอบ คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 ใบ Transcript แสดงผลการศึกษา 
 4.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยโดยยอ่ พิมพ์บนกระดาษ A4 จานวน 1-2 หน้า โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ 
 4.3 ผลคแนนภาษาอังกฤษ 
5. กำหนดการสอบ  

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบสัมภาษณ ์ หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง ห้อง วท.504 ภาควิชาจุลชีววทิยา คณะ

วิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร ์หาดใหญ่ 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
  ปรัชญาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (นานาชาติ) คือการสร้างนักวิจัยและ
นักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางจุลชีววิทยา และมีความรู้ทางจุลชีววิทยาเฉพาะด้านระดับสูง คุณภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถคิดริเริ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้
ใหม่ ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิจัย สามารถสร้างเครือข่ายและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในและต่างประเทศได้ 
  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
หลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการสร้างดุษฎีบัณฑิตมาเป็นระยะเวลานาน โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 
2547 ทางหลักสูตรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าและเทคโนโลยีในสาขาวิชาจุล
ชีววิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดย
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ 
  ปัจจุบันหลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่าย
การวิจัยด้านจุลชีววิทยา การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการทำ
วิจัย งานวิจัยของคณาจารย์ หลักสูตรมีการพัฒนาหัวข้อวิจัยจากประเด็นปัญหาที่ได้รับจากชุมชนและองค์กร
ภายนอก ได้แก่ 
  - การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ 
  - การศึกษาความหลากหลายของรา และการค้นหาสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติ 
  - ฤทธิ์ของพืชสมุนไพรต่อจุลินทรีย์และระบบภูมิคุ้มกัน 
  - การศึกษาวิจัยด้านโรคติดเชื้อในสัตว์บกและสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 
  - การใช้แบคทีเรียในการจำกัดโลหะหนักและโซเดียมที่ปนเปื้อนในพื้นที่ทางการเกษตร 
  - การใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์ 
  - การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร 
  - การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและลดภาวะโลกร้อน 
  - การผลิตพลาสติกชีวภาพ 
  - การประยุกต์ใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารหมัก 
  - การผลิตอาหารเสริมสุขภาพโดยใช้แบคทีเรียแลคติก 
  Expected Learning Outcomes (ELOs) หลักสูตรฯ คาดหวังให้ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษา 
  - มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม 
  - อธิบายเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาเฉพาะด้าน และความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขา
ที่ทำวิจัยได้อย่างเพียงพอ 
  - จัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยที่เก่ียวข้องกับความชำนาญได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - บูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาเฉพาะด้าน และในสาขาที่เก่ียวข้องที่เพียงพอต่อการดาเนินการวิจัยได้ด้วย
ตนเอง 
  - วิเคราะห์ปัญหาสำคัญทางจุลชวีวิทยาที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นและทีม่ีผลกระทบทั่วโลกโดยการค้นคว้าทบทวน
วรรณกรรม ทางจุลชีววิทยาที่มีในปัจจุบัน 
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  - วางแผนและดำเนินโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยาได้ด้วยตนเอง และประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาที่
สนับสนุนความต้องการของชุมชน 
  - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในบทบาทของผู้นา และสมาชิกในกลุ่ม 
  - นำเสนอแนวคิดทั่วไปและเชิงวิชาการในสาขาจุลชีววิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภารนยั  สุขุมังกูร 
 โทร. 074-288344  E-mail : pharanai82@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pharanai82@gmail.com
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3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (นานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     6 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แบบ 1.1  แบบ 1.2 แบบ 2.1  และ แบบ2.2 
3.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 สำหรับนักศึกษาทั่วไป 
  3.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำ
วิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ (ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.1.2 หลักสูตรแบบ 1.2เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนดีมากในสาขาวชิา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำวิจัยและมี
ผลงานตีพิมพ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (ตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.1.3 หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรืออยู ่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด) 
  3.1.4 หลักสูตรแบบ 2.2เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนดีมากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ที่เกี ่ยวข้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด) 
 3.2 สำหรับนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 
  3.2.1หลักสูตรแบบ 1.1เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และมีประสบการณ์การทาวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด) 
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1ใบประมวลผลการศึกษา 1 ชุด 
 4.2ใบรับรองประสบการณ์การทำงานด้านสรีรวิทยา หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 4.3 เอกสารความสนใจงานวิจัยทางสรีรวิทยา หรือโครงร่างงานวิจัยที่สนใจเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้ามา
เป็นนักศึกษา 
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 4.4 หนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบหรือลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครที่
เป็นข้าราชการ) 
 4.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 50% 
(ถ้ามี) 
5.กำหนดการสอบ  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ์ 

จะประสานกับผู้สมัครโดยตรง 
จะประสานกับผู้สมัครโดยตรง 

PR 327 
PR 327 

 
6.คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแห่งเดียวในภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักวิชาการที่มี
ความรู้ความสามารถระดับสูง ทั้งด้านทฤษฎี และการวิจัยทางสรีรวิทยาหลายสาขาวิชา ซึ่งการศึกษาใน
หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจกลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติได้ถึงระดับ
เซลล์และโมเลกุล สามารถใช้เป็นความรู้พื ้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้กับความรู้ทางสาขาวิชาอื่นๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง และช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย์ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.1 ดร.นิภาพร คนธภักดี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
 โทร 0-7428-8214 E-mail: nipaporn.kon@psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แบบ 1.1 และ แบบ 1.2   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัย ในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรือ สาขาวิ ชาอื่นๆโดยอยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาธรณีวิทยา สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต และมีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การทำวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐาน
รับรอง หรือสาขาวิชาอื่นๆ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 รายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด 
    4.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ด้านการวิจัย จำนวน 1 ชุด 
 4.3 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) จากอาจารย์ผู้สอน หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย หรือผู้บังคับบัญชา รวม 2 ท่าน โดยใส่ซองปิดผนึกแยกจากใบสมัคร 
 4.4 โครงร่างการวิจัยที่สนใจจะศึกษาและทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด 
 4.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PB 450, ITP 470, CB 133, IBT 45), IELT 4.5, PSU GET 50% 
(ถ้ามี) 
5. กำหนดการสอบ  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบสัมภาษณ์ จะประสานกับผู้สมัครโดยตรง อาคารฟิสิกส์ ห้อง P205 

 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรแบบ 1 ซึ่งเน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่คณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเสนอให้เรียนรายวิชาในระดับปริญญาโท หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้
โดยไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาต้องผ่านการเสนอสัมมนาในรายวิชาสัมมนาระดับปริญญาโทของภาควิชาฟิสิกส์ 
อย่างน้อย 3 ครั้ง สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และอย่างน้อย 4 ครั้ง สำหรับผู้เข้า
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ศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเนื้อหาเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการในกลุ่มวิชาที่สนใจ และ
ต้องเป็นผู้เข้าฟังสัมมนาของผู้อื่นอย่างสม่าเสมอที่ภาควิชากำหนด ภาควิชาฯจะพิจารณาสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในการสมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอน หรือทำงานในฐานะผู้ช่วยวิจัยซึ่งจะมีค่าตอบแทนให้และ
นักศึกษาทุกคนจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดี ยอดขยัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0-
7428-8765  E-mail : sawasdee.y@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (นานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ       (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      จำนวน 5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แบบ 1.1  และแบบ 1.2    
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
  3.1 สำหรับผู ้ที ่จะเข้าศึกษาแบบ 1.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.25 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาวิชา
ฟิสิกส์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ หรือ นานาชาติในสาขาวิจัยนั้นๆ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับดีมาก หรือไม่ต่ำกว่า 3.50 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
  3.3 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนศ.ไทย (สาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.1 และ 1.2) ต้องมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนดและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษต้องมาจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบ
มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ ดังนี้  
  PSU-TEP      คะแนนถัวเฉลี่ย reading and structure ไม่ต่ากว่า 50 % หรือ  
  CU-TEP      ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ  
  TOEFL (Paper Based)    ไม่ต่ำกว่า 450 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 
  3.4 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเฉพาะสาขาวิชา 
  4.1 สำเนาทรานสคริปต์ (Transcript) 
  4.2 โครงร่างการวิจัยที่คาดวา่จะทำ ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญ การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่มา
ก่อน ขอบเขตของงานวิจัยที่คาดว่าจะทำ 
  4.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ 
5. กำหนดการสอบ  

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบสัมภาษณ ์ จะประสานกบัผู้สมัครโดยตรง อาคารฟิสิกส์ ห้อง P205 
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6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีให้เลือกเรียนและทำ
วิจัยทั้งทางด้านทฤษฎีและการทดลองได้แก่ สาขาชีวฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์วัสดุ พลาสมาและ
เลเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ออกโตอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนได้ดังนี้  
  แผน 1.1 ประกอบด้วย (1) รายวิชาบังคับลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต และ (2) วิทยานิพนธ์ จำนวน 48 
หน่วยกิต 
  แผน 1.1 ประกอบด้วย (1) รายวิชาบังคับลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต และ (2) วิทยานิพนธ์ จำนวน 72 
หน่วยกิต 
 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย สาขาวชิาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส)์ คณะวิทยาศาสตร์  
     โทร. 0-7428-8728 E-mail: chittanon.b@psu.ac.th  
 7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส)์ คณะวทิยาศาสตร์  
           โทร. 0-7428-8737 E-mail: boonyarit.ch@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     10 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2  
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 3.50 และเคยผ่านการทำงานวิจัยหรือโครงงานที่เก่ียวข้องกับชีววิทยา 
  3.1.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ 
วันสมัครเข้าศึกษา เช่น TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, TOEFL (Computer Based) ไม่น้อย
กว่า 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน, IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน, CU-
TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตรเป็นกรณีไป 
 3.2 สาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่
ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  3.2.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ 
วันสมัครเข้าศึกษา เช่น TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, TOEFL (Computer Based) ไม่น้อย
กว่า 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน, IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน, CU-
TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตรเป็นกรณีไป 
4. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด 
 4.2 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (transcript) ระดบัปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 
 4.3 รายละเอียดหัวข้องานวิจัยที่สนใจสัน้ๆ  
 4.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ 
5. กำหนดการสอบ  

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบสัมภาษณ ์ จะประสานกบัผู้สมัครโดยตรง ห้อง B206 อาคารชีววิทยา 

 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทาง
ชีววิทยา ทั้งด้านพฤกษศาสตร์ สัตววิทยา นิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ มีทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ประกอบด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความสามารถที่จะถ่ายทอด
ความรู้ในรูปผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติได้ อีกทั้งสามารถสื่อสารความรู้สู่สาธารณะโดยใช้สื่อรูปแบบตา่ง 
ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจปัญหาและนำมาคิดวิเคราะห์สร้างโจทย์วิจัยที่ นำไปสู่ความเข้าใจอย่างลุ่มลึก
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ต่อทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศโดยเฉพาะในเขตเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อใช้ในการประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาทางชีววิทยา งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
ทุกระดับ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จนัทนาอรพินท์  โทร. 074-288509  E-mail : sahut.c@psu.ac.th 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร่ิงผกา วังกุลางกูร โทร. 074-288484  E-mail : kringpaka.w@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     4 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอ่ืนที่
เก่ียวข้องโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 
 3.2เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนดในข้อ 3.1โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า2.50 แต่มี
ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสรีรวิทยา หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
4.หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1ใบประมวลผลการศึกษา 1 ชุด 
 4.2ใบรับรองประสบการณ์การทำงานด้านสรีรวิทยา หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
 4.3 เอกสารความสนใจงานวิจัยทางสรีรวิทยา หรือโครงร่างงานวิจัยที่สนใจเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็น
นักศึกษา 
 4.4 หนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบหรือลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครที่เป็น
ข้าราชการ) 
5.กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ์ 

จะประสานกับผู้สมัครโดยตรง 
จะประสานกับผู้สมัครโดยตรง 

PR 327 
PR 327 

 

6.คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแห่งเดียวในภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูงทั้งด้านทฤษฎี และการวิจัยทางสรีรวิทยาหลายสาขา ซึ่งการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจ
กลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติได้ถึงระดับเซลล์และโมเลกุล สามารถใช้เป็น
ความรู้พื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้กับความรู้ทางสาขาอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง และช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.1 ดร.นิภาพร คนธภักดี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
 โทร 0-7428-8214 E-mail: nipaporn.kon@psu.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)    
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     10 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1   และ แผน ก แบบ ก2    
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    3.1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในสาขาจุลชีววิทยาหรือสาขาที่
เก่ียวข้อง และมีประสบการณ์การทำวิจัยหรือโครงงานที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยา 
 3.2 คุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3.3 ผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้   
  PSU-TEP (คะแนนทักษะ reading & structure) ไม่ต่ำกว่า 50% หรือ   
  CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ  
  TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน 
หรือ 
   IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน ทั้งนี้ คะแนนสอบภาษาต่างประเทศ ต้องสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
ที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา 
 3.4 กรณีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2.3 ให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาให้ความเห็นชอบ คุณสมบัติอื ่นให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 รายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
4.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ต้องทาโดยย่อ พิมพล์งในกระดาษ A4 จานวน 1 – 2 หนา้ 
4.3 หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษตามข้อ 3.3 

5. กำหนดการ 
วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 

1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง ห้อง 504, สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตึกวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 

 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
  ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (นานาชาติ) คือการสร้างนักวิจัยและ
นักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางจุลชีววิทยา และมีความรู้ทางจุลชีววิทยาฌฉพาะด้านระดับสูง คุณภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถคิดริเริ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้
ใหม่ ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิจัย สามารถสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในและต่างประเทศได้ 
  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
หลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการสร้างดุษฎีบัณฑิตมาเป็นระยะเวลานานา โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 
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2539 ทางหลักสูตรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าและเทคโนโลยีในสาขาวิชาจุล
ชีววิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดย
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ 
  ปัจจุบันหลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่าย
การวิจัยด้านจุลชีววิทยา การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการทำ
วิจัย งานวิจัยของคณาจารย์ หลักสูตรมีการพัฒนาหัวข้อวิจัยจากประเด็นปัญหาที่ได้รับจากชุมชนและองค์กร
ภายนอก ได้แก่ 
  - การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ 
  - การศึกษาความหลากหลายของรา และการค้นหาสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติ 
  - ฤทธิ์ของพืชสมุนไพรต่อจุลินทรีย์และระบบภูมิคุ้มกัน 
  - การศึกษาวิจัยด้านโรคติดเชื้อในสัตว์บกและสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 
  - การใช้แบคทีเรียในการจำกัดโลหะหนักและโซเดียมที่ปนเปื้อนในพื้นที่ทางการเกษตร 
  - การใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์ 
  - การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร 
  - การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและลดภาวะโลกร้อน 
  - การผลิตพลาสติกชีวภาพ 
  - การประยุกต์ใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารหมัก 
  - การผลิตอาหารเสริมสุขภาพโดยใช้แบคทีเรียแลคติก 
  Expected Learning Outcomes (ELOs) หลักสูตรฯ คาดหวังให้มหาบัณฑิตที่จบการศึกษา 
  - มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม 
  - อธิบายเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาเฉพาะด้าน และความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขา
ที่ทำวิจัยได้อย่างเพียงพอ 
  - จัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยที่เก่ียวข้องกับความชำนาญได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - บูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาเฉพาะด้าน และในสาขาที่เก่ียวข้องที่เพียงพอต่อการดำเนินการวิจัยได้ด้วย
ตนเองวิเคราะห์ปัญหาสำคัญทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและที่มีผลกระทบทั่วโลกโดยการค้นคว้าทบทวน
วรรณกรรม ทางจุลชีววิทยาที่มีในปัจจุบัน 
  - วางแผนและดำเนินโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยาได้ด้วยตนเอง และประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาที่
สนับสนุนความต้องการของชุมชน 
  - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และสมาชิกในกลุ่ม 
  - นำเสนอแนวคิดทั่วไปและเชิงวิชาการในสาขาจุลชีววิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภารนยั  สุขุมังกูร 
 โทร. 074-288344  E-mail : pharanai82@gmail.com 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 

mailto:pharanai82@gmail.com
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9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (นานาชาติ)  
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมี
เอกสารหลักฐานรับรอง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3.2 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทางานทางด้านฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ หรือสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 รายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด 
     4.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ด้านการวิจัย จำนวน 1 
ชุด 
 4.3 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) จากอาจารย์ผู้สอน หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย หรือผู้บังคับบัญชา รวม 2 ท่าน โดยใส่ซองปิดผนึกแยกจากใบสมัคร 
 4.4 โครงร่างการวิจัยที่สนใจจะศึกษาและทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด 
5. กำหนดการสอบ  
 - สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรจะประสานกับผู้สมัครโดยตรง 
6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ มุ่งเน้นผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านธรณีฟิสิกส์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านธรณีฟิสิกส์ เพ่ือการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
แหล่งแร่ แหล่งน้าใต้ดิน แหล่งน้ามัน ธรณีวิทยาโครงสร้าง และเพลตเทกโทนิกส์ งานสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ติดตามการปนเปื้อนภายใต้ผิวดิน งานโบราณคดี เช่น การค้นหาโบราณคดีสถานหรือโบราณวัตถุที่ถูกฝังอยู่ใต้
ดิน งานวิศวกรรม เช่น การค้นหาระบบสาธารณูปโภคท่ีถูกฝังอยู่ใต้ดินในระดับตื้น หรือการตรวจหาความลึก
ถึงชั้นดินดาน เป็นต้น    
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ ประกอบด้วย วิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการและ
วิชาสัมมนารวม 18 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี โดยหลักสูตรมี
คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ มีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทดลอง เครื่องมือวิจัย และซอฟต์แวร์ ด้านธรณีฟิสิกส์
ที่หลากหลายและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย สำหรับการเรียนการสอน การทำปฏิบัติการ และ
การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ด้านธรณีฟิสิกส์  
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7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดี ยอดขยัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0-7428-
8765 E-mail : sawasdee.y@psu.ac.th  
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (นานาชาติ) 
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)     
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     10 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 ผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาฟิสิกส์โดยมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.2 ผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมีเอกสาร หลักฐาน
รับรอง และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่ได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนดและ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษต้องมาจากสถาบันที่บัณฑิต
วิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ ดังนี้ PSU-TEP, CU-TEP, TOEFL, IELTS 
4. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 สาเนาทรานสคริปต ์
 4.2 ผลสอบภาษาอังกฤษ 
 4.3 โครงร่างวิทยานพินธ์ที่คาดว่าจะทำ ประกอบดว้ย ที่มาและความสำคัญ การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่มา
ก่อน  
5. กำหนดการสอบ 

วิชาทีส่อบ วันและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบสัมภาษณ ์ จะประสานกบัผู้สมัครโดยตรง อาคารฟิสิกส์ ห้อง P205 

 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีให้เลือกเรียน
และทำวิจัยทั้งทางด้านทฤษฎีและการทดลองได้แก่ สาขาชีวฟิสิกส์ ฟิสิกส์วัสดุ ทัศนศาสตร์และนาโนโฟโตนิกส์ ธรณี
ฟิสิกส์ พลาสมาฟิสิกส์และเทคโนโลยีพลังงาน การวิจัยฟิสิกส์ศึกษา จักรวาลวิทยา ฟิสิกส์นิวเคลียร์ นักศึกษาสามารถ
เลือกแผนการเรียนได้ดังนี้  
  แผน ก แบบ ก 1 ประกอบด้วย (1) รายวิชาบังคับลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต และ (2) 
วิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต  
  แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย (1) รายวิชาบังคับลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต (2) รายวิชาเลือก
เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย จำนวน 12 หน่วยกิต และ (3) วิทยานิพนธ์ จำนวน 24 หน่วยกิต 
 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย สาขาวชิาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส)์ คณะวิทยาศาสตร์  
     โทร. 0-7428-8728 E-mail: chittanon.b@psu.ac.th  

 7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส)์ คณะวทิยาศาสตร์  
           โทร. 0-7428-8737 E-mail: boonyarit.ch@psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
หลักสูตรภาคปกติ      (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ     10 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข               
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 
3.2เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม   ต่ำกว่า 2.50  
หรือ 
 3.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50  และมีประสบการณ์การ
ทำงานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  โดยมีผู้บังคับบัญชาให้การรับรอง และ 
 3.4 เป็นผู้ผ่านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานมาแล้วอย่างนอ้ย 6 หน่วยกิต  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการคัดเลือกประจำหลักสูตร 
 3.5 ผู ้เลือกเรียนแผน ก แบบ ก1 จะต้องมีคะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ในการทำงาน
หรือการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี 
   หมายเหตุ วิชาที ่นับว่าเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื ้นฐาน คือ  Fundamental Mathematics, Calculus, 
Linear Algebra, Logic and Set Theory ฯลฯ โดยรวมรายวิชาทางสถิติ เช่น Statistics และProbability 
4. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเฉพาะสาขาวชิา 
 4.1 โครงร่างวิจัยฉบับย่อ 
 4.2  หลักฐานการได้รับทนุตามนโยบายของคณะฯ/มหาวิทยาลยัฯ หรือหลักฐานการรับทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
5. กำหนดการสอบ  
 

วิธีการสอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานทีส่อบ 
สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ (30-45 นาที/คน) หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 

หมายเหตุ  * ผู้ทีไ่ด้รับทนุ ตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ แต่ต้องสมัครตามระบบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
6. 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



48 
 

 

วิชาการซึ่งคณะกรรมการประจาคณะฯให้ความเห็นชอบ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding)  
  แผน ข กำหนดให้นักศึกษาลงรายวิชาเรียน 30 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต และผลงานสารนิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือดำเนินการให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่ง
คณะกรรมการประจำคณะฯให้ความเห็นชอบ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
หรือในรูปแบบบทความอ่ืนๆ หรือสื่อดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวชิา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-7428-8594 โทรสาร 0-74 28-8575 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
หลักสูตรภาคปกติ     (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ    10 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1   และแผน ก แบบ ก2      
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีพื้น
ฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 3.2 คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 3.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     3.3 เกณฑ์ภาษาอังกฤษเป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย ฯ 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองว่า
จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา 
 4.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานและ/หรืออาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยจำนวน 
2 ท่าน ให้นำส่งเป็นเอกสารปิดผนึก 
     4.3 ประวัติบุคคล (CV) 
  4.4 Transcript ฉบับจริงให้นำมายืนยนัในวนัสอบสัมภาษณ์ 
     4.5 โครงร่างงานวิจัย (กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ และ /หรือ กรณีสมัครแผน ก(1)) 
  4.6 ให้ส่งเอกสาร ทั้ง 4.1 – 4.5 ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบดุ้านลา่ง จา่หน้าซองถึง ดร.นุชนาถ คงช่วย สาขา
วิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112   
5. กำหนดการสอบ  
 ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มุ่งมั่นสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
ด้านสถิติขั้นสูง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติในการปฏิบัติงาน การ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

7.1 ดร.นุชนาถ คงช่วย ห้อง E-mail : nootchanath.k@psu.ac.th 
7.2 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล E-mail : thammarat.p@psu.ac.th  
7.3 ผศ.ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ  E-mail : klairung.s@psu.ac.th  

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปกต ิ       (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ      5 คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ         แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    3.1 แบบ 1.1 
        3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า และ 
      3.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
          3.1.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50หรือ 

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

         3.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 

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

สอบสัมภาษณ์   หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

5. คำแนะนำหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

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

วัตถุประสงค์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่มีความรู้ความสามารถดังนี้  
1) เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมในงานด้านวิศวกรรมเคมี

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

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร    
        ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        โทรศัพท์ 074-287307  E-mail : chayanoot.s@psu.ac.th 
    2. ชื่อ นางสาวกีรัตยา เจริญมาก 
        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หลักสูตร 
        โทรศัพท์ 074-287055  E-mail : crattaya@eng.psu.ac.th 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    30,000 บาทต่อปีการศึกษา  
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2) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปกต ิ        (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)  
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ       10 คน   
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แผน ก แบบ ก1 และ  แผน ก แบบ ก2 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    3.1 แผน ก แบบ ก1  

      3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีประสบการณ์ทำงานในสาขาวิศวกรรมเคมีอย่างน้อย 1 ปี หรือ 

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

      3.1.3 หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

               3.2 แผน ก แบบ ก2    
   3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่

น้อยกว่า 2.50 หรือ    
      3.2.2มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ    
      3.2.3 คุณสมบัติอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนอกเหนือจากที่

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

4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
    ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรมเคม ี  หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง 
 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

6. คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 “มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกจาก
งานวิจัยที่ศึกษาในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีเพ่ือพัฒนางานและสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ วางแผนและบริหารงานได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย มี
ความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอและทำงานร่วมกับผู้อื ่นอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่
สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ” 
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 วัตถุประสงค์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 เพ่ือผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่มีความรู้ความสามารถดังนี้  
 1. เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมในงานด้านวิศวกรรมเคมี
เพ่ือตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นภาคใต้และระดับสากลได ้
 2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องโดยใช้วิธีการที่เป็นระบบได้ 
 3. สามารถออกแบบและวางแผนการทดลอง รวมถึงวิเคราะห์ผลเชิงวิชาการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็น
เครื่องมือได ้
 4. สามารถสื่อสารและนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ 
 5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมือ
อาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร    
        ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        โทรศัพท์ 074-287307  E-mail : chayanoot.s@psu.ac.th 
    2. ชื่อ นางสาวกีรัตยา เจริญมาก 
        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หลักสูตร 
        โทรศัพท์ 074-287055  E-mail : crattaya@eng.psu.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    30,000 บาทต่อปีการศึกษา  
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3) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
หลักสูตภาคสมทบ       (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)        
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ       30 คน                       
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ      แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และ 

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

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

เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์การทำงานในด้านการ
จัดการอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เป็นผู ้ท ี ่ม ีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม/เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 

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

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบสถานที่สอบ 

สอบเตรียมความพร้อม 
สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง 

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

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

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

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

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

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

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาสอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
-  ประเภทผูส้มัครทั่วไป และ 
-  ประเภทผูส้มัครคณุสมบัติพิเศษ  

หลักสตูรจะติดต่อผูส้มัครโดยตรง 
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สถาบันสันติศึกษา  
 
1) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา 
หลักสูตรปกต ิ   (เรียนวันศุกร์ – เสาร์ หรือ อาทิตย์) 
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ    10คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ  (แผน ก แบบ ก1  , แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข) 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

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

3.1.5 หากมีคุณสมบัติในข้อ 1-2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

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

4.1 เอกสารระบุแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1-2 หน้ากระดาษA 4 (สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://peacestudies.psu.ac.th) 
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 4.2 หนังสือรับรอง ประวัติการทำงานหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความขัดแย้งและสนัติ
ศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน (ถ้ามี) 
5. กำหนดการสอบ  

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

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

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

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

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรภาคปกติ    (เรียนวันศุกร์ - อาทิตย์)      
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ             5 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ   แบบ1.1 แบบ1.2 และแบบ 2.2  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      3.1 แบบ 1.1 
 3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 
 3.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
 3.1.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก่ ประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเผยแพร่ตาม
สื่อต่าง ๆ มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการ/การประชุมวิชาการที ่เป็นยอมรับในแวดวงวิชาการ  หรืออยู ่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
       3.2 แบบ 2.1 
  3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 
  3.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  3.2.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเผยแพร่
ตามสื่อต่าง ๆ มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือมีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ/การประชุมวิชาการท่ีเป็นยอมรับในแวดวงวิชาการ 
 3.3 แบบ 2.2 
  3.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
เฉพาะวิชาภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.50 และ 
  3.3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  3.3.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือนำเสนอโครงร่าง
งานวิจัยที่มีคุณภาพ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.3.4 และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
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4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 ผลงานวิชาการ (งานวิจัย บทความวิจัย บทความตีพิมพ์) (ถ้ามี) 
    4.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

5. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบข้อเขียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ผ่านระบบออนไลน์ 

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

   6. คำแนะนำหลักสูตร 
6.1 การเรียนการสอนของหลักสูตร  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เหมาะ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาภาษาไทย วรรณกรรมไทย (เน้นวรรณกรรมสมัยใหม่และวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้) 
คติชนไทย (เน้นภาคใต้) และมีความใฝ่รู้ รักการอ่านและสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ โดยหลักสูตรเปิด
ให้เลือกเรียน ทั้งแบบทำวิจัยเพียงอย่างเดียว และแบบศึกษารายวิชาควบคู่กับทำวิจัย ทั้งนี้หลักสูตรสามารถ
จัดเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นแก่ผู้ที่ทำงานประจำหรือมีเวลาเรียนเต็มเวลา 

6.2 การเตรียมตัวสอบ  
ข้อมูลคัดเลือกเข้าศึกษา มี 2 ส่วน คือ ข้อสอบความรู้ทั่วไปทักษะภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการอ่าน

เพื่อวิเคราะห์ข้อความ การอ่านจับใจความสำคัญ และการเขียนความเรียง และข้อสอบความรู้เฉพาะทาง 
(เลือกทำ)  หนังสือที่แนะนำให้อ่านได้แก่ ภาษาไทย 3 ของ มสธ. และวรรณกรรมวิจารณ์ โดย รศ.ดร.ธญัญา 
สังขพันธานนท์ 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  แสงทอง  โทร. 08 0603 9813 
7.2 นายริฎวาน หะมิดง  โทร. 08 4313 5398 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา  
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ภาคผนวก 1  
        ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
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ภาคผนวก 2 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
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ภาคผนวก 3 

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

2. ความสามารถในการเรียนหรือปฏิบัติงานที่แล้วมา ท่านเห็นว่าผู้สมัครอยู่ใน
ระดับใด 

     

3. ความอุตสาหะผู้สมัครเป็นคนพากเพียรในงานต่าง ๆเพียงใด      
4. ความรับผิดชอบ  ผู้สมัครเป็นคนรับผิดชอบในภาระหน้าที่เพียงใด      

5. วินิจฉัย  ผู้สมัครเป็นคนมีเหตุผลในการทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพียงใด 

     

6. การทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้สมัครสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เพียงใด      
7. ประโยชน์ของหน่วยงาน  หลังผู้สมัครสำเร็จการศึกษาภาษาไทย      

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

     

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

     

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

     

11. ความสามารถในการเขียน  ผู้สมัครมีความสามารถ ในการเขียนภาษาอังกฤษ 
ในลักษณะเป็นรายงาน หรือบทความทางวิชาการเพียงใด 
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โปรดให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ ประสบการณ์ในการวิจัย ความคิดริเริ่ม ความสามารถ
พิเศษ อ่ืน ๆ ในเนื้อที่ข้างล่างนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………….………………………………………………………………… 
 
  โดยสรุปท่านเห็นว่า : (โปรดทำเครื่องหมาย เพียงข้อเดียว) 
    ผู้สมัครสามารถเรียนสำเร็จได้แน่นอน 
    ผู้สมัครคงสามารถเรียนได้สำเร็จ 
    ไม่แน่ใจว่าผู้สมัครจะเรียนได้สำเร็จ 
    คิดว่าจะเรียนไม่สำเร็จ 
 
 ลงนามผู้รับรอง………………………………………………………. 
                               (…………………………….……………………..) 
 ตำแหน่ง………………………………………………………..……… 
 สถานที่ทำงาน…………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………… 
 โทรศัพท…์……………………………………………………………. 
 โทรสาร……………………………………………………………….. 
 E-mail..……………………………………………………………….. 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
สำหรับผู้สมัครหลักสูตร………………………………………………………………………………… 
1. ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาษาไทย…………………………………………………………………………………………… 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………….. 
2. หลักสูตรและสาขาวิชา………………………………………………………………………………….        
3. ผู้ดำเนินการวิจัย………………………………………………………………………………………… 
4. คณะกรรมการที่ปรึกษา (ถ้าม)ี…………………………………………………………………………. 
5. ความสำคัญและที่มาของการวิจัย……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………. 
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง  
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
9. ระเบียบวิธีวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
10. ขอบเขตของการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
11. ระยะเวลาการทำวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
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12. แผนการดำเนินงานตลอดการวิจัย   
กิจกรรม/ขั้นตอน เดือน 
การดำเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

13. สถานที่ทำการวิจัย ทดลอง หรือเก็บข้อมูล วัสดุ/อุปกรณ์การทำวิจัย  
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………. 
หมายเหตุ ทุกองค์ประกอบให้เสนอให้กระชับ  ชัดเจน  สอดคล้องกับชื่อเรื่อง  มีการอ้างอิงที่ถูกต้องและ
เป็นระบบเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 

Concept paper 
 
สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์  และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก (กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข) 
ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................................................. 
ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................................ 
คำถามการจัย………………………………………………………………………………….................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
เหตุผลและที่มาของการศึกษา ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
วิธีการวิจัยโดยสังเขป……………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 
 
สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาที่ระบุว่าผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงาน 
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………………………………………………........................................................................
ตำแหน่ง……….……………………………………………………………………………….................................................…...…….. 
ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………...............................................………………….……… 
……………………………………………………….อำเภอ……………………………………….…. จังหวัด………………………………… 
กรณีรับราชการ (โปรดระบุ) สังกัดกอง………………................…………….……กรม………............…….........…….………. 
กระทรวง……………………………………………………………………………………………..................................................….… 
ขอรับรองว่าผู้สมัครคือ นาย/นาง/นางสาว…………...................................………...…………………………………………… 
ซึ่งประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร   ภาคปกติ       ภาคค่ำ   ภาคสมทบ 
ระดับ   ป.เอก        ป.บัณฑิตชั้นสูง          ป.โท          ป.บัณฑิต 
สาขาวิชา…………………………………………………….......................................................................................................
คณะ………………………………………................……….……วิทยาเขต………………................................……………………… 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง……………………….................................……………………………. 
อำเภอ…………..……………........................................….………………จังหวัด…………………..…….......……….……………… 
กรณีรับราชการ(โปรดระบุ)สังกัดกอง…….....................................…………………กรม………......………....………………. 
กระทรวง…………………………………………..................................................……………………………………………….……… 
มีประสบการณ์ทำงานด้าน……………….…………………………….…..........................................………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….....................................................………. 
โดยปฏิบัติงานในหน้าที…่………………………………………………………………..................................................…………... 
…………………………………………………………………………………………………….....................................................………. 
ตั้งแต่วันที่..…..……..เดือน…………………………………พ.ศ……………..ถึงวันที่…………….........เดือน………….………...
พ.ศ……….……รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น……….…….ปี ………….…………เดือน 
 
 (ลงนาม)……………………………………………………..…… 
                                                             (……………………………………………………….……..) 
                                                     ตำแหน่ง………………………………………………………………… 
                                                              วันที่……………………….……………………………..………………  

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