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5) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี
ภาควชิาชีวเคมี หลกัสูตรภาคปกติ 
1. จ านวนนักศึกษาทีจ่ะรับ 5 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ส าหรับผู้ทีจ่ะเข้าศึกษาแบบ 1.1 
2.1 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.0 และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาให้รับเขา้
ศึกษาหรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้หรือ 

2.2  เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.5 และผ่านการสอบวดัคุณสมบติั  และคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาใหรั้บเขา้ศึกษาหรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้  
2.2 ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.2  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์  หรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 3.5 หรือไดเ้กียรตินิยมอนัดบัหน่ึง และมีประสบการณ์
ในโครงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีวเคมี  หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาชีวเคมีหรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 

2.3 ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่  ต ่ากว่า 3.0 และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาให้รับเขา้
ศึกษาหรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้ 

2.4 ส าหรับผู้ทีจ่ะเข้าศึกษาแบบ 2.2  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 3.0 หรืออยูใ่น 10% แรกของชั้น และมีประสบการณ์ใน
โครงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีวเคมี 
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ผู้เข้าศึกษาปริญญาเอกต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เร่ืองเกณฑ์การสมัครเข้าเรียนปริญญาเอก  ส่วนคุณสมบติัอ่ืน ๆ ให้ไปเป็นตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวชิา  

 3.1 Transcript ระดบัปริญญาตรี และ/หรือ ระดบัปริญญาโท และเอกสารการศึกษาอ่ืนๆ 
 3.2 ผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ หรือเอกสารหลกัฐานรับรองผลงานวจิยั (ถา้มี) 
 3.3 ผลการสอบภาษาองักฤษ เป็นไปตามประกาศของคณะวทิยาศาสตร์ (ภาคผนวก) 
กรณีท่ีไม่มีผลสอบความรู้ภาษาองักฤษ ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั คณะ ฯ อนุโลมใหใ้ชผ้ลการ

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

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

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

3.3.3 กรณีผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกเป็นนกัศึกษาต่างชาติ ใหเ้ป็นไปตาม
คุณสมบติัผูส้มคัรชาวต่างชาติ ดงัน้ี 

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

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

- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 
5. หนังสือทีแ่นะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
 5.1 ชีวเคมี โดย คณาจารยภ์าควชิาชีวเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 5.2 Principles of Biochemistry (2008) โดย Lehninger และ Nelson 
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 5.3 Biochemistry (2010) โดย Donald Voet และ Judith Voet 
6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ดา้นชีวเคมีเป็นรากฐานของศาสตร์ต่าง ๆ เช่นพนัธุวิศวกรรมศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์และชีวสารสนเทศความเขา้ใจในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต
ปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล์ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีว
โมเลกุลต่าง ๆ โดยเฉพาะโปรตีนและดีเอ็นเอซ่ึงน าไปสู่กระบวนการท่ีทาให้เกิดโรคและการคน้หาสาร
ชีวโมเลกุลท่ีสามารถใช้เป็นยาหรือควบคุมโรคไดน้ั้นลว้นตอ้งการความรู้ทางชีวเคมีทั้งส้ินอีกทั้งความรู้
ทางสาขาวิชาชีวเคมีได้มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทั้งทางการแพทยเ์กษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ดงันั้นหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาชีวเคมีจึงมุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
และทกัษะในการท าปฏิบติัการในศาสตร์ชีวเคมีท่ีทนัสมยั มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง 
ๆ บนพื้นฐานเหตุและผล สามารถประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ มีความเป็นผูน้ าทาง
วชิาการ มีสามารถท างานและพฒันางานวจิยัดา้นชีวเคมีซ่ึงสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล  
7. ทศิทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of Research Interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 มีแนวทางงานวิจยั 4 แนวทาง คือ 
7.1 Aquatic Biochemistry  
 บทบาทของโปรตีนหรือเอนไซมใ์นระบบภูมคุม้กนักุง้ เช่น โปรตีนท่ีมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ

แบคทีเรียหรือไวรัส 
 การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของ DNA vaccine ในการป้องกนัการติดเช้ือก่อโรคใน

กุง้ 
 คุณสมบติัของสารชีวโมเลกุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัตวัเองของกุง้แชบว้ย 

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

ไซเมอร์และพาร์กินสัน 
 การศึกษาโรคทางพนัธุกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบประสาทและสมองในคนไทย 
 คุณสมบติัทางชีวเคมีและโครงสร้างของโปรตีนท่ีมีหนา้ท่ีส าคญัของเช้ือแบคทีเรียก่อ

โรค เช่น เช้ือก่อโรคไขก้าฬหลงัแอ่น เช้ือก่อโรคติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ และเช้ือ
วณัโรค 

 การศึกษาสารชีวโมเลกุลและโปรตีน bacteriocins จากแบคทีเรียกลุ่ม probiotics เพื่อ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 

 การสร้างเซลลม์ะเร็งด้ือยา และกลไกท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 บทบาทของ microRNA ต่อ tumorigenicity ของเซลลม์ะเร็ง
7.3 Natural products 
 ชีวเทคโนโลย ีและชีวเคมีของสารจากน ้ายางพารา
 สารสกดัท่ีมีฤทธ์ิในการตา้นเซลลม์ะเร็ง
 การคน้หาและพฒันาสารพฤษเคมี สารออกฤทธ์ิ และเปปไทด ์เพื่อยบัย ั้งการเกิดโรคอลั

ไซเมอร์และพาร์กินสัน
 กลไกของสารธรรมชาติในการกระตุน้การดูดซึมน ้าตาลเขา้สู่เซลลก์ลา้มเน้ือ (ตา้น

เบาหวาน) และการสลายในเซลลไ์ขมนั (ตา้นความอว้น)
 การเปล่ียนแปลงของโปรตีนในเซลล ์(Proteomics) ของเซลลก์ลา้มเน้ือและเซลลไ์ขมนั

ท่ีถูกกระตุน้โดยสารธรรมชาติ
7.4 Life science 
 การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าท่ีของโปรตีนสารพิษท่ีมีฤทธ์ิในการฆ่าลูกน ้ า

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

mailto:dechas@gmail.com
mailto:decha.s@psu.ac.th
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18) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี
ภาควชิาชีวเคมี หลกัสูตรภาคปกติ 
1. จ านวนนักศึกษาทีจ่ะรับ 6 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ส าหรับผู้ทีจ่ะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
 2.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์

เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.0 หรือเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวเคมี โดยมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 2.1.2 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

2.2 ส าหรับผู้ทีจ่ะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย ์

เทคโนโลยชีีวภาพ หรือสาขาวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2.2 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
3. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวชิา

3.1 Transcript ระดบัปริญญาตรี และเอกสารการศึกษาอ่ืน ๆ 
3.2 ผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่หรือเอกสารหลกัฐานรับรองผลงานวจิยั (ถา้มี) 

4. ก าหนดการสอบ
- ทางหลกัสูตรจะติดต่อผูส้มคัรโดยตรง 

5. หนังสือทีแ่นะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ
5.1 ต าราชีวเคมีโดยคณาจารยจ์ากภาควชิาชีวเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
5.2 ต าราชีวเคมีจากมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ เช่น มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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6. ค าแนะน าหลกัสูตร 
ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ดา้นชีวเคมีเป็นรากฐานของศาสตร์ต่าง ๆ เช่นพนัธุวิศวกรรมศาสตร์

นิติวิทยาศาสตร์และชีวสารสนเทศความเขา้ใจในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต
ปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล์ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีว
โมเลกุลต่าง ๆ โดยเฉพาะโปรตีนและดีเอ็นเอซ่ึงน าไปสู่กระบวนการท่ีทาให้เกิดโรคและการคน้หาสาร
ชีวโมเลกุลท่ีสามารถใช้เป็นยาหรือควบคุมโรคไดน้ั้นลว้นตอ้งการความรู้ทางชีวเคมีทั้งส้ินอีกทั้งความรู้
ทางสาขาวิชาชีวเคมีได้มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทั้งทางการแพทยเ์กษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ดงันั้นหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาชีวเคมีจึงมุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
และทกัษะในการท าปฏิบติัการในศาสตร์ชีวเคมีท่ีทนัสมยั มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง 
ๆ บนพื้นฐานเหตุและผล สามารถประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ มีความเป็นผูน้ าทาง
วชิาการ มีสามารถท างานและพฒันางานวจิยัดา้นชีวเคมีซ่ึงสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
7. ทศิทาง หรือ Theme ของงานวจัิยเพือ่วทิยานิพนธ์ของหลกัสูตรและArea of Research Interest ของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

มีแนวทางงานวิจยั 4 แนวทาง คือ 
7.1 Aquatic Biochemistry  
 บทบาทของโปรตีนหรือเอนไซมใ์นระบบภูมคุม้กนักุง้ เช่น โปรตีนท่ีมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ

แบคทีเรียหรือไวรัส 
 การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของ DNA vaccine ในการป้องกนัการติดเช้ือก่อโรคใน

กุง้ 
 คุณสมบติัของสารชีวโมเลกุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัตวัเองของกุง้แชบว้ย 

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

ไซเมอร์และพาร์กินสัน 
 การศึกษาโรคทางพนัธุกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบประสาทและสมองในคนไทย 
 คุณสมบติัทางชีวเคมีและโครงสร้างของโปรตีนท่ีมีหนา้ท่ีส าคญัของเช้ือแบคทีเรียก่อ

โรค เช่น เช้ือก่อโรคไขก้าฬหลงัแอ่น เช้ือก่อโรคติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ และเช้ือ
วณัโรค 

 การศึกษาสารชีวโมเลกุลและโปรตีน bacteriocins จากแบคทีเรียกลุ่ม probiotics เพื่อ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 

 การสร้างเซลลม์ะเร็งด้ือยา และกลไกท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บทบาทของ microRNA ต่อ tumorigenicity ของเซลลม์ะเร็ง 
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7.3 Natural products 
 ชีวเทคโนโลย ีและชีวเคมีของสารจากน ้ายางพารา
 สารสกดัท่ีมีฤทธ์ิในการตา้นเซลลม์ะเร็ง
 การคน้หาและพฒันาสารพฤษเคมี สารออกฤทธ์ิ และเปปไทด ์เพื่อยบัย ั้งการเกิดโรคอลั

ไซเมอร์และพาร์กินสัน
 กลไกของสารธรรมชาติในการกระตุน้การดูดซึมน ้าตาลเขา้สู่เซลลก์ลา้มเน้ือ (ตา้น

เบาหวาน) และการสลายในเซลลไ์ขมนั (ตา้นความอว้น)
 การเปล่ียนแปลงของโปรตีนในเซลล ์(Proteomics) ของเซลลก์ลา้มเน้ือและเซลลไ์ขมนั

ท่ีถูกกระตุน้โดยสารธรรมชาติ
7.4 Life science 
 การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าท่ีของโปรตีนสารพิษท่ีมีฤทธ์ิในการฆ่าลูกน ้ า

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

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

mailto:dechas@gmail.com
mailto:decha.s@psu.ac.th
mailto:Thanawat.p@psu.ac.th
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ภาคผนวก 1 
(ส าเนา) 

ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
เร่ือง  แนวปฏบัิติในการรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวปฏิบติัในการรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แนวปฏิบติัในการรับ
สมคัรบุคคลเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ฉบบัลงวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 
ขอ้ 2 รูปแบบและระยะเวลาการรับสมคัรผา่นระบบรับเขา้ศึกษาบณัฑิตศึกษา 
2.1 การรับสมคัรแบบประจ าปี เร่ิมรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม – 15 กุมภาพนัธ์ ของทุกปี 
2.2 การรับสมคัรแบบตลอดปี เร่ิมรับสมคัรตั้งแต่ 16 กุมภาพนัธ์ – 14 ธนัวาคม ของทุกปี 
 ขอ้ 3 ก าหนดการเขา้ศึกษาแต่ละภาคการศึกษาใหอ้า้งอิงตามประกาศของมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยเร่ือง
ก าหนดเปิด – ปิด ภาคการศึกษาประจ าปี  
 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา  
        4.1 ช าระค่าธรรมเนียมผา่น Bill Payment จ านวน 600 บาท โดยพิมพใ์บแจง้ยอดช าระเงิน และ
น าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชยทุ์กสาขาทัว่ประเทศ 
        4.2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมผา่นระบบ Paypal จ านวน 640 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมคัร 
จ านวน 600 บาท และค่าธรรมเนียมการช าระผา่น Paypal จ านวน 40 บาท) 
        4.3 ช าระค่าธรรมเนียมผา่นระบบ 2C2P จ านวน 620 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมคัร จ านวน  
600 บาท และค่าธรรมเนียมการช าระผา่น 2C2P จ านวน 20 บาท) 
 ขอ้ 5 การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา มี 2 กรณี ดงัน้ี 
        5.1 การสมคัรประเภทเกียรตินิยม ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา
มาแลว้ไม่เกิน 2 ปี (นบัถึงปีการศึกษาท่ีสมคัร) และมีผลการศึกษาระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25  
การสมคัรสามารถสมคัรไดเ้ฉพาะหลกัสูตรภาคปกติ และใชสิ้ทธ์ิในการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสมคัรได้
เพียง  
1 สาขาวชิา เท่านั้น พร้อมแนบใบประมวลผลการศึกษา  
         5.2 การรับสมคัรนกัศึกษาจากกิจกรรมเปิดบา้นบณัฑิตศึกษา/ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร/แนะ
แนวการศึกษา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบณัฑิตวทิยาลยั และตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีผลการศึกษาระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75  
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 ขอ้ 6 กรณีผูส้มคัรเป็นนกัศึกษาท่ีก าลงัจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาหรือใชเ้วลาศึกษาเกินกวา่ท่ี
หลกัสูตรก าหนด ไม่สามารถยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสมคัรได ้ 
 ขอ้ 7 กรณีผูส้มคัรมีคุณสมบติัไม่ตรงตามสาขาวชิาก าหนด/เอกสารการสมคัรไม่ครบถว้น/ยกเลิก
การสมคัรหลงัจากบณัฑิตวทิยาลยัออกบตัรประจ าตวัผูส้มคัรแลว้ บณัฑิตวทิยาลยัสามารถยกเลิกการ
สมคัร และไม่คืนเงินค่าสมคัรไม่วา่กรณีใด 
ขอ้ 8 ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัน้ีได ้หรือมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติั
นอกเหนือท่ีก าหนดในประกาศน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ทั้งน้ี ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี       1         มีนาคม 2562 

     ด ารงศกัด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง 
(ศาสตราจารย ์ดร.ด ารงศกัด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง) 

    คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส าเนาถูกตอ้ง              

ศุภรัสม์ิ สุวรรณสะอาด           
(นางสาวศุภรัสม์ิ สุวรรณสะอาด) 
นกัวชิาการอุดมศึกษา  ศุภรัสม์ิ/ร่าง/พิมพ/์ทาน 



288 
 

 

(ส าเนา) 
ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เร่ือง  เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษส าหรับผู้สมคัรเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ขอ้ 
12.4 ก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก จะตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้ก าหนดเกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษส าหรับ
ผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก ฉบบัลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2561 

ขอ้ 2 เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษเพื่อเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอกใหใ้ชผ้ลการสอบความรู้
ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวทิยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัสอบ ดงัน้ี 

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

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

ระดบัปริญญาเอก หากหลกัสูตรใดก าหนดแตกต่างจากขอ้ 2 ใหเ้ป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรซ่ึงผา่นความเห็นชอบของคณะแลว้ และแจง้บณัฑิตวทิยาลยัเพื่อทราบ 

ข้อ 4 ส าหรับหลักสูตรท่ีมีการก าหนดเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
หลกัสูตรก าหนด และแจง้บณัฑิตวทิยาลยัเพื่อทราบ 

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

ทั้งน้ี  ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป  
   

ประกาศ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
     
 

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

หัวข้อประเมิน 5 4 3 2 1 
1. สติปัญญา  ผูส้มคัรมีสติปัญญาสูงพอจะศึกษาในระดบัมหาบณัฑิตไดเ้พียงใด      
2. ความสามารถในการเรียนหรือปฏิบติังานท่ีแลว้มา ท่านเห็นวา่ผูส้มคัรอยูใ่น
ระดบัใด 

     

3. ความอุตสาหะผูส้มคัรเป็นคนพากเพียรในงานต่าง ๆเพียงใด      
4. ความรับผดิชอบ  ผูส้มคัรเป็นคนรับผิดชอบในภาระหนา้ท่ีเพียงใด      
5. วนิิจฉยั  ผูส้มคัรเป็นคนมีเหตุผลในการท าความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ และการปฏิบติังานต่าง ๆ เพียงใด 

     

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

     

9. ความสามารถในการเขียน  ผูส้มคัรมีความสามารถ ในการแสดงออกซ่ึงความ
คิดเห็น การวเิคราะห์ปัญหา การอภิปราย และอ่ืน ๆ ดว้ยการเขียนอยา่งแจ่มชดั 
รัดกุม และจูงใจเพียงใด 
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หัวข้อประเมิน 5 4 3 2 1 
10.  ความสามารถในการอ่านผูส้มคัรมีความสามารถในการแสดงออก ซ่ึงความ
คิดเห็น การวเิคราะห์ปัญหา การอภิปราย และอ่ืน ๆ ดว้ยการอ่านอยา่งแจ่มชดั 
รัดกุม และจูงใจเพียงใด 

     

11. ความสามารถในการเขียน  ผูส้มคัรมีความสามารถ ในการเขียนภาษาองักฤษ 
ในลกัษณะเป็นรายงาน หรือบทความทางวชิาการเพียงใด 

     

 
โปรดให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  อาทิ ประสบการณ์ในการวิจยั  ความคิดริเร่ิม 
ความสามารถพิเศษ อ่ืน ๆ ในเน้ือท่ีขา้งล่างน้ี 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………….………………………………………………………………… 
 
  โดยสรุปท่านเห็นวา่ : (โปรดท าเคร่ืองหมาย เพียงขอ้เดียว) 
    ผูส้มคัรสามารถเรียนส าเร็จไดแ้น่นอน 
    ผูส้มคัรคงสามารถเรียนไดส้ าเร็จ 
    ไม่แน่ใจวา่ผูส้มคัรจะเรียนไดส้ าเร็จ 
    คิดวา่จะเรียนไม่ส าเร็จ 
 
 ลงนามผูรั้บรอง………………………………………………………. 
                               (…………………………….……………………..) 
 ต าแหน่ง………………………………………………………..……… 
 สถานท่ีท างาน…………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………… 
 โทรศพัท…์……………………………………………………………. 
 โทรสาร……………………………………………………………….. 
 E-mail..……………………………………………………………….. 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
 
ส าหรับผูส้มคัรหลกัสูตร………………………………………………………………………………… 
1. ช่ือวทิยานิพนธ์
 ภาษาไทย…………………………………………………………………………………………… 
 ภาษาองักฤษ……………………………………………………………………………………….. 
2. หลกัสูตรและสาขาวชิา………………………………………………………………………………….        
3. ผูด้  าเนินการวิจยั………………………………………………………………………………………… 
4. คณะกรรมการท่ีปรึกษา (ถา้มี)…………………………………………………………………………. 
5. ความส าคญัและท่ีมาของการวจิยั……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
6. วตัถุประสงคข์องการวจิยั……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
7. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและเอกสารอา้งอิง  
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
9. ระเบียบวธีิวจิยั 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
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10. ขอบเขตของการวจิยั 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
11. ระยะเวลาการท าวจิยั 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
12. แผนการด าเนินงานตลอดการวจิยั   
กิจกรรม/ขั้นตอน เดือน 
การด าเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
13. สถานท่ีท าการวจิยั ทดลอง หรือเก็บขอ้มูล วสัดุ/อุปกรณ์การท าวิจยั  
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ ทุกองคป์ระกอบให้เสนอให้กระชบั  ชดัเจน  สอดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง  มีการอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง
และเป็นระบบเดียวกนั 
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หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน 
 
ส าหรับการสมคัรสอบคดัเลือกในสาขาวชิาท่ีระบุวา่ผูส้มคัรตอ้งมีประสบการณ์การท างาน 
ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………........................................
ต  าแหน่ง……….………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………….อ าเภอ……………………………………….…. 
จงัหวดั………………………………… 
กรณีรับราชการ (โปรดระบุ) สังกดักอง…………………………….……กรม…………….……………. 
กระทรวง………………………………………………………………………………………………… 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรคือ นาย/นาง/นางสาว…………………...…………………………………………… 
ซ่ึงประสงคจ์ะสมคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตร   ภาคปกติ       ภาคค ่า   ภาคสมทบ 
ระดบั   ป.เอก        ป.บณัฑิตชั้นสูง          ป.โท          ป.บณัฑิต 
สาขาวชิา…………………………………………………….....................................................................
คณะ……………………………………………….……วทิยาเขต……………….……………………… 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปฏิบติังานในต าแหน่ง……………………………………………………. 
อ าเภอ…………..……………….………………จงัหวดั…………………..…………….……………… 
กรณีรับราชการ(โปรดระบุ)สังกดักอง……………………………กรม………………....………………. 
กระทรวง………………………………………………………………………………………….……… 
มีประสบการณ์ท างานดา้น……………….…………………………….…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
โดยปฏิบติังานในหนา้ท่ี…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตั้งแต่วนัท่ี..…..……..เดือน…………………………………พ.ศ……………..ถึงวนัท่ี…………….........
เดือน………….………...พ.ศ……….……รวมเป็นเวลาทั้งส้ิน……….…….ปี ………….…………เดือน 
 

 (ลงนาม)……………………………………………………..…… 
                                                             (……………………………………………………….……..) 
                                                     ต าแหน่ง………………………………………………………………… 
                                                              วนัท่ี……………………….……………………………..……………… 
 
 

หมายเหตุ    
1. ผูล้งนามรับรอง ตอ้งมีฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในหน่วยงาน เช่น อาจารยใ์หญ่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล คณบดี อธิการบดี ผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูจ้ดัการบริษทั เป็นตน้ 
2. สามารถใชแ้บบฟอร์มหนงัสือรับรองของหน่วยงานตน้สงักดัได ้ ทั้งน้ีขอใหร้ะบุการมีประสบการณ์ การท างานดา้นใดดา้น
หน่ึง และระยะการท างานใหช้ดัเจน 


