
                                       

 
 
 
 
 
 
    
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2560 
--------------------------------- 

 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนดเปิดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา            
ประจ าปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. จ านวนและหลักสูตรที่เปิดรับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

ส านักวิชา/หลักสูตร 
จ านวนรับนักศึกษา 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 
ส านักวิชาศิลปศาสตร์   
1. หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา - 10 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ - 10 
3. หลักสูตรเอเชียศึกษา 5 - 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์   
1. หลักสูตรฟิสิกส์  10 10 
2. หลักสูตรเคมี 5 5 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 5 5 
ส านักวิชาการจัดการ   
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ  10 50 
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์   
1. หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 40 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร  6 13 
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร  7 11 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 5 10 
2. หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 5 10 
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ส านักวิชา/หลักสูตร 
จ านวนรับนักศึกษา 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 
ส านักวิชาสหเวชศาสตร์   
1. หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 5 10 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ( การสร้างเสริมสุขภาพ,  
    บริหารสาธารณสุข )  

- 20 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   
1. หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ - 5 
2. หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - 5 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์   
1. หลักสูตรวิทยาการด้านยาและเครื่องส าอาง 5 5 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 10 

 
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

- ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

3.  การจ าหน่ายระเบียบการสมัคร      ( จ าหน่ายระเบียบการสมัครตลอดปีการศึกษา ) 
3.1  กรณีซื้อด้วยตนเอง        ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3102 , 0 7567 3139  
ราคาชุดละ  100  บาท 
 
          3.2  กรณีสั่งซ้ือทางไปรษณีย์ สั่งซื้อระเบียบการสมัคร ชุดละ 100 บาท โดย 
 

1. ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
    สั่งจ่าย ปณจ.ท่าศาลา    
    ในนามหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี     
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

2. โอนเงิน  
    ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าศาลา 
    เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 

3. โอนเงิน  
    ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    ธนาคาร ออมสิน  
    สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    เลขที่บัญชี 0-5328119462-0 

ส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุรายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาที่จะสมัคร   
โดยจ่าหน้าซองจดหมายถึง 
                                                     ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา   
                                                  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์    
                                                  222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา  
                                                  จังหวัดนครศรีธรรมราช    80160 
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4 .  การรับสมัคร     ( รับสมัครตลอดปีการศึกษา ) 
 

4.1 สมัครด้วยตนเอง 
ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร  โดยก าหนดให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ประกอบการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 500 บาท ( ยกเว้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 
1,000 บาท ) ได้ที ่

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา   
อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     

               อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช    
โทรศัพท์ 0 7567 3102, 0 7567 3139 

   
 

ทั้งนี้ การยื่นใบสมัครประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่
บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ( ในเวลาราชการ ) หากพ้นวันเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น ถือว่าท่านประสงค์จะ
สมัครสอบคัดเลือกในภาคการศึกษาต่อไปหรือปีการศึกษาถัดไป โดยมหาวิทยาลัยจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งรายละเอียด
การสอบคัดเลือกตามสถานที่ท่ีท่านระบุไว้ในใบสมัคร 

 

4. 2 การสมัครทางไปรษณีย์  
ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร  ติดรูปถ่ายเรียบร้อย แนบหลักฐานประกอบการสมัคร  
ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 500 บาท ( ยกเว้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 1,000 บาท )
โดย  
1. ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์   
    สั่งจ่าย ปณจ.ท่าศาลา    
    ในนามหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี     
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

2   โอนเงิน  
     ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 
     ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าศาลา 
     เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 

3.  โอนเงิน  
     ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 
     ธนาคาร ออมสิน   
     สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
     เลขที่บัญชี 0-5328119462-0 

ส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร  
โดยจ่าหน้าซองจดหมายถึง 
                                                     ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา   
                                                  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์    
                                                  222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา  
                                                  จังหวัดนครศรีธรรมราช    80160 
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4.3  สมัคร Online ผ่าน Website       
วิธีการสมัคร     

1.   เข้าสู่ระบบ Internet เพ่ือสมัครผ่าน Website : http://ces.wu.ac.th    
      โดยไปที่  สมัครศึกษาต่อ โท – เอก  
2.   กรอกรายละเอียดการสมัครและเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร  

2.1   Upload หลักฐานประกอบการสมัคร ( ข้อ 5.2 – 5.5 ) และหลักฐานการโอนเงินเข้า 
       บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ หรือ     
2.2  ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ( ข้อ 5.2 – 5.5 ) พร้อมธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  
       หรือหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยระบุเลขท่ีสมัครหน้าซอง 
       จดหมายด้วย ( สถานที่จัดส่งเหมือน ข้อ 4.2 การสมัครทางไปรษณีย์ )  

        3.   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการสมัครผ่าน Website ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร/หลักฐาน 
การช าระเงินของผู้สมัคร หากครบถ้วนถือว่าการสมัครสมบูรณ์ 

4.   ผูส้มัครตรวจสอบผลการสมัครผ่าน Website : http://ces.wu.ac.th   
5.   เจ้าหน้าที่ส่งบัตรประจ าตัวผู้สมัครและใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัคร ตามท่ีอยู่ที่ได้แจ้งไว้ 

 
ทั้งนี้  การสมัครทางไปรษณีย์และสมัคร Online ผ่าน Website ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 สามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา ณ ที่ส่ง
เป็นเกณฑ์ ส าหรับหลักสูตรที่รับสมัครตลอดปีการศึกษา หากพ้นวันเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น ถือว่าท่านประสงค์จะ
สมัครสอบคัดเลือกในภาคการศึกษาต่อไปหรือปีการศึกษาถัดไป โดยมหาวิทยาลัยจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งรายละเอียด
การสอบคัดเลือกตามสถานที่ท่ีท่านระบุไว้ในใบสมัคร 
 
5.  หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

5.1   ใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
                  ( เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า แต่งเครื่องแบบข้าราชการ หรือแต่งกายสุภาพ  
                  ทั้งนี้ต้องเป็นรูปที่ถ่ายในครั้งเดียวกัน และถ่ายมานานไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ) 

5.2   ส าเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ   ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองการเป็น        
                  นักศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย จ านวน 1 ชุด 

5.3   ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript )  ระดับปริญญาตรี / โท   จ านวน  1  ชุด 
5.4   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ   จ านวน 1 ฉบับ 
5.5   หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรต้องการและระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร เช่น หนังสือ 

                  รับรองประสบการณ์ท างาน  หรือ หนังสือรับรองการศึกษา หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่  
หมายเหตุ     1.  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ส าเนาด้วยกระดาษ A4 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และรายการเอกสาร 
                          ดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  2.  กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครใช้เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาปลอมเพ่ือสมัครเข้าศึกษา 
                          มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเพิกถอนสภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนปริญญาบัตร 

 
 
 
 
 

http://ces.wu.ac.th/
http://ces.wu.ac.th/
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6. การพิจารณาใบสมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
6.1  เมื่อยื่นใบสมัครหลักสูตรใดแล้ว ผู้สมัครจะขอใช้ใบสมัครที่ยื่นไว้แล้วเปลี่ยนเป็นใบสมัครของหลักสูตร 

                 ใหม่ในภายหลังไม่ได้ 
6.2  หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือยื่นใบสมัครโดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร 

                 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 
6.3   กรณีผู้สมัครยกเลิกการสมัครภายหลังจากมหาวิทยาลัยออกบัตรประจ าตัวผู้สมัครแล้ว  มหาวิทยาลัยจะไม่ 

                  คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
6.4  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรต่าง ๆ จะพิจารณาใบสมัครตามคุณสมบัติที่ก าหนด โดยจะ 

                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมวันเวลาและสถานที่สอบ ณ ส านักวิชาที่หลักสูตรนั้นสังกัด  
                 หรือ ประกาศผ่าน Website : http://ces.wu.ac.th   

 
7.  หลักฐานที่ใช้ในวันสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

7.1  บัตรประจ าตัวผู้สมัคร   
7.2  บัตรประจ าตัวอ่ืน ๆ เช่น  บัตรประชาชน  บัตรประจ าตัวข้าราชการ  บัตรประจ าตัวนักศึกษา  หรือบัตรอื่น 

                 ที่แสดงว่าผู้สมัครและผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
 
8.  ก าหนดการรับสมัคร/การสอบคัดเลือก    

- ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศของแต่ละหลักสูตร 
 
9.  การประกาศผลสอบ 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  ณ ส านักวิชาที่หลักสูตร
นั้นสังกัด หรือที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทรศัพท์ 0 7567 3102 , 
07567 3139  หรือประกาศผ่าน Website ของแต่ละหลักสูตร ( ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ) 
 
10.  การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จะต้องมารายงานตัวตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์   การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้ 

10.1  น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้ทั้งฉบับจริงและฉบับส าเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 -   ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript ) จ านวน 2 ชุด 

-   ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 2 ชุด 
-   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ชุด  
-   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ( เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  

                         แต่งเครื่องแบบข้าราชการหรือแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ต้องเป็นรูปที่ถ่ายในครั้งเดียวกันและ 
                         ถ่ายมานานไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรายงานตัว ) 

-   ส าเนาใบทะเบียนสมรส ( กรณีสมรสแล้ว ) จ านวน 2 ชดุ 
-   ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี ) จ านวน 2 ชุด 
-   ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
   
 

http://ces.wu.ac.th/
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-   หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้เต็มเวลา ( กรณีเข้าศึกษาหลักสูตรปกติ   

                         และเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
-   หนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส  จ านวน 1 ชุด ( กรณีที่ผู้สมัครเป็น 

              พระภิกษุ/สามเณร ) 
 

10.2 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัยทั้งหมดในช่วงวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จนถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา โดยมิให้มีการผ่อนผัน และมิให้คืนเงินที่ช าระไว้แล้วทั้งหมด 

  
      ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
 
 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด) 
                                            รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ 
                ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         ส านักวิชา     ศิลปศาสตร์ 
สาขา            เอเชียศึกษา 
แผนการศึกษา       แบบ 2.1   เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

จ านวนรับนักศึกษา          5   คน 
 

ก าหนดการรับสมัคร          ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2560 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือก ำลังอยู่ในภำค
กำรศึกษำสุดท้ำยของหลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต สำขำสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ รัฐศำสตร์ ไทยศึกษำ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ เอเชียศึกษำ เอเชียตะวันออกศึกษำ และสำขำวิชำอ่ืน ๆ ที่ข้ำมศำสตร์ ซึ่งคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำประจ ำหลักสูตรฯ เห็นชอบ และเป็นผู้มีผลกำรเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญำโทไม่ต่ ำกว่ำ 3.0 
และ/หรือเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำอย่ำงน้อย 2 ปี และจะต้องผ่ำนกำรประเมินว่ำ 
มีศักยภำพในกำรท ำวิจัย โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำหลักสูตรฯ อำจก ำหนดให้นักศึกษำเป็นรำยบุคคลเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมเพ่ือปรับ
ควำมรู้ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
- สอบสัมภาษณ์  วันที่ 23 มิถุนายน 2560  
- สมัครพร้อมส่ง   1. (ร่าง) เค้าโครงการวิจัยเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ 

         2. เรียงความเกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาและความสนใจในเอเชียศึกษา 
 
วันประกาศผลการสอบ 
 -   30 มิถุนายน 2560 
 
  

หมายเหตุ  1. กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษาในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
  2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 

         ติดต่อสอบถามได้ที่    
อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์  สายโสภา 
โทรศัพท์    0 7567 2718  , 092 4861779     
E-mail   tomdusit@yahoo.com 
นางสาวณัฐวรรณ  ขาวแก้ว    นักวิชาการสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา 
โทรศัพท์ 0 7567 2736           
E-mail    natthawan.kh@wu.ac.th 
Website    http://sla.wu.ac.th/asa/ 

 

mailto:tomdusit@yahoo.com
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

 
หลักสูตร          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        ส านักวิชา     ศิลปศาสตร์ 
สาขา            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
แผนการศึกษา       แผน ก แบบ ก2   เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา  
 

จ านวนรับนักศึกษา         10   คน 
 

ก าหนดการรับสมัคร         ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือก าลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าหลักสูตรเห็นชอบ  
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 -  กรกฎาคม ๒๕60 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 - สอบสัมภาษณ์ 
 - สมัครพร้อมส่ง    1. แนวคิดการท าวิทยานิพนธ์ ( Concept Paper ) ความยาว ๑-๒ หน้า กระดาษ A4 
   2. เรียงความเกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาและความสนใจในเอเชียศึกษา 
 
หมายเหตุ 1. กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษาในแผนการศึกษาแบบอ่ืนแทน 
  2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 

         ติดต่อสอบถามได้ที่    
   อาจารย์ปิยชาติ สึงตี   
   โทรศัพท์    086-9003896  
   E-mail    : piyachat.suo@gmail.com 

      Website :  http://sla.wu.ac.th/sea/ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:piyachat.suo@gmail.com
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร           ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต         ส านักวิชา     ศิลปศาสตร์ 
สาขา             ภาษาอังกฤษ 
แผนการ       แผน ก   แบบ ก2    เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 
 

จ านวนรับนักศึกษา         10   คน 
 

ก าหนดการรับสมัคร         ตลอดปีการศึกษา ( เปิดเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปี )  
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่าหรือ 
  1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่าและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกซ่ึง
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า 
 2. กรณีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ หากกรณีส าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาอ่ืน ควรมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 3. มีผลคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  -  คะแนน paper-based TOEFL หรือ ITP TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
  -  คะแนนสอบ computer-based TOEFL ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน 
  -  คะแนนสอบ internet-based TOEFL ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน 
  -  คะแนนสอบ IELTS ไม่ต่ ากว่า ระดับ 5 
  -  คะแนนสอบ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
  -  คะแนนสอบ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน 
    * หากไม่มีผลคะแนนแต่มีคุณสมบัติอ่ืนพร้อม ผู้สมัครจะต้องผ่านกระบวนการรับโดยมีเงื่อนไข กล่าวคือ จะต้อง
สามารถสอบ TOEFL, ITP TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET ได้ผลคะแนนดังระบุด้านบน ภายใน 1 ปีการศึกษา 
 4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
 5. มีค ารับรองจากบุคคลที่อ้างอิงได้ 3 ท่าน 
 
ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 มิถุนายน 2560 
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ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 

1. สอบสัมภาษณ์ 
2. เอกสารเรียงความที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวทางด้านการศึกษาของตนเอง และความสนใจในหลักสูตร  

(Statement of purpose)   
 
หมายเหตุ  1. กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษาในแผนการศึกษาแบบอ่ืนแทน 
  2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
                         ติดต่อสอบถามได้ที่    

อาจารย์ ดร.พัชรี  อ่ิมศรี    
โทรศัพท์   0 7567 2009  E-mail : ipatchar@wu.ac.th 
อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์   
โทรศัพท์   0 7567 2018  E-mail  : wwararat@wu.ac.th 
Website    http://sla.wu.ac.th/tef/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ipatchar@wu.ac.th
mailto:wwararat@wu.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     ส านักวิชา     วิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชา        ฟิสิกส์   
แผนการศึกษา     แบบ 1  (1.1)   เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 
 

จ านวนรับนักศึกษา          10      คน 
 

ก าหนดการรับสมัคร          ตลอดปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

2. ผู้ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรอนุมัตใิห้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร       
ติดต่อสอบถามได้ที่    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์ 
โทรศัพท์ 0 7567 2949, 0 7567 2005-6 
E-mail     : dsorasak@wu.ac.th  
Website   :  http://science.wu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต       ส านักวิชา     วิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชา        ฟิสิกส์  
แผนการศึกษา แผน ก   แบบ ก2    เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 
 

จ านวนรับนักศึกษา                  10     คน 
 

ก าหนดการรับสมัคร          ตลอดปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานรับรองและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 ( ในระบบเกรด 
0-4.00 )  หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฟิสิกส์ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และมี
ประสบการณ์ในการท างานซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา 

2. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ 1. กรณมีีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษาในแผนการศึกษาแบบอ่ืนแทน 
  2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 

              ติดต่อสอบถามได้ที่    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์ 
โทรศัพท์ 0 7567 2949, 0 7567 2005-6 
E-mail      : dsorasak@wu.ac.th  
Website   :  http://science.wu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       ส านักวิชา     วิทยาศาสตร์ 
สาขา        เคมี  
แผนการศึกษา     แบบ 1 (1.1, 1.2) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 
  แบบ 2 (2.1, 2.2) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

จ านวนรับนักศึกษา         5  คน 
 

ก าหนดการรับสมัคร  ตลอดปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเคมีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
2. ถ้าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 

และมีประสบการณ์วิจัยโดยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาเคมี หรือ
ผลิตผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

3. นักศึกษาต้องกรอกเอกสารประกอบ ได้แก่  1) Curriculum vitae และ 2) Letter of Recommendation 
ให้ครบถว้นในตอนสมัคร 

4. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมีเห็นชอบ 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์  โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
 

หมายเหตุ 1. กรณมีีผู้สมัครแผนการศึกษา แบบ 2 (2.1, 2.2) น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
              ในแผนการศึกษาแบบอ่ืนแทน 

2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร      
              ติดต่อสอบถามได้ที่    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา  ฮาร์ดิง        
โทรศัพท์   08 1595 8338 , 0 7567 2100 , 0 7567 2005-6 
E-mail      : kphimpha@g-mail.wu.ac.th  
Website   : http://chemistrywu.com 

 
 
 
 
 

http://sites.google.com/site/moleculardesignwu/p-harding
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         ส านักวิชา     วิทยาศาสตร์ 
สาขา        เคมี   
แผนการศึกษา แผน ก   แบบ ก1    เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว 

 แบบ ก2    เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 
จ านวนรับนักศึกษา                5   คน 
ก าหนดการรับสมัคร  ตลอดปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา

ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาเคมี ไม่ต่ ากว่า 2.75  หรือ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
และมีประสบการณ์ในการท างานซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชา  

2. นักศึกษาต้องกรอกเอกสารประกอบ ได้แก่  1) Curriculum vitae และ 2) Letter of Recommendation  
    ให้ครบถ้วนในตอนสมัคร 
3. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมีเห็นชอบ   

 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์ 

 

หมายเหตุ 1. กรณมีีผู้สมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
              ในแผนการศึกษาแบบอ่ืนแทน 

2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร      
             ติดต่อสอบถามได้ที่    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา  ฮาร์ดิง        
โทรศัพท์   08 1595 8338 , 0 7567 2100 , 0 7567 2005-6 
E-mail      :   kphimpha@g-mail.wu.ac.th  
Website   : http://chemistrywu.com 
 

 
 
 
 

http://sites.google.com/site/moleculardesignwu/p-harding
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

 
หลักสูตร          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    ส านักวิชา     วิทยาศาสตร์ 
สาขา            วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ  
แผนการศึกษา       แบบ 2  (2.1, 2.2)    เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 
จ านวนรับนักศึกษา         5    คน 
ก าหนดการรับสมัคร  ตลอดปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

หรือวิศวกรรม หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ี 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง   

2. ถ้าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.25 
และมีประสบการณ์วิจัย โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิศวกรรม หรือผลิตผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

3. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ
เห็นชอบ 

 
ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ 1. กรณมีีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษาในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
   ติดต่อสอบถามได้ที่   

                       รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี   หรือ   
                    รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี 

โทรศัพท์     0 7567 2005 -6 
E-mail    :    k.jaroensutasinee@gmail.com  , mullica.jn@gmail.com 
Website :   http://science.wu.ac.th 

   
 
 
 
 
 

mailto:k.jaroensutasinee@gmail.com
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที ่6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        ส านักวิชา     วิทยาศาสตร์ 
สาขา           วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ  
แผนการศึกษา    แผน ก แบบ ก2    เน้นการวิจัยโดยท าวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชา 
จ านวนรับนักศึกษา         5      คน 
ก าหนดการรับสมัคร  ตลอดปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา

ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิศวกรรม  ไม่ต่ ากว่า 2.75  หรือ ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการท างานซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี หรือวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชา  

2. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงค านวณเห็นชอบ  
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ 1. กรณมีีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษาในแผนการศึกษาอ่ืนแทน 
  2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร     

    ติดต่อสอบถามได้ที่    
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี   หรือ   
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี 
โทรศัพท์     0 7567 2005 -6 
E-mail     : k.jaroensutasinee@gmail.com , mullica.jn@gmail.com 
Website   : http://science.wu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        ส านักวิชา การจัดการ 
สาขา         บริหารธุรกิจ 
แผนการศึกษา    แบบ 1 (1.1, 1.2)   เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 
  แบบ 2 (2.1, 2.2)   เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

จ านวนรับนักศึกษา            10   คน 
 

ก าหนดการรับสมัคร       
 - จ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร    ต้ังแต่บัดนี้- 28 มิถุนายน 2560 

- ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลสอบ  หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ก.  ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 1.1  ซึ่งเป็นการศึกษาแบบเน้นท าวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือก าลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในสาขา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืน ซึ่งมีการท าวิทยานิพนธ์ และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท  
ไม่น้อยกว่า 3.5 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี และจะต้องผ่าน 
การประเมินว่ามีศักยภาพในการท าวิจัย ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรฯ  
อาจก าหนดให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับความรู้ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ส าหรับ
นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการวิจัยมากเพียงพออาจจะได้รับการยกเว้นในรายวิชาเสริมพ้ืนฐานภายใต้ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรฯ 

ข.  ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 2.1  ซึ่งเป็นการเรียนแบบลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามที่หลักสูตร
ก าหนดและการท าวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือก าลังอยู่ในภาคการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืน ที่คณะกรรมการบัณฑิตประจ าหลักสูตรฯ 
เห็นชอบ และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการท าวิจัย โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกา ร
บัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรฯ และคณะกรรมการฯ อาจก าหนดให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับ
ความรู้ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการวิจัยมากเพียงพออาจจะได้รับการยกเว้น
ในรายวิชาเสริมพ้ืนฐานภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรฯ 
 
เกณฑ์การคัดเลือก การสมัคร  

ก. การคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณา 
                - ใช้การพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้สมัครน าเสนอ และการสอบสัมภาษณ์ 
                - การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครให้สามารถเข้าศึกษาต่อได้จะพิจารณาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อ 
2. ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
3. แนวคิด และโจทย์วิจัยที่สนใจในการท าวิทยานิพนธ์ 
4. ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ 
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    ข. หลักฐานการสมัคร 
                 - ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดที่ครบถ้วนเป็นจริงและหลักฐานประกอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                 - ใบแสดงผลการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
                 - โครงร่างแนวคิดการท าวิจัยอย่างย่อ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย หัวข้อวิจัย  
                   ความส าคัญของปัญหา การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดการวิจัย วิธีการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่า 
                   จะได้รับ รายการอ้างอิงและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่สนใจ ( ดูจาก website ของหลักสูตร ) 
                 - หลักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ( ถ้าม ี) 
                 - หลักฐานหนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากต้นสังกัด ( ถ้ามี ) 
 
หมายเหตุ 1. กรณมีีผู้สมัครแผนการศึกษา แบบ 2 (2.1, 2.2) น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 

              ในแผนการศึกษาแบบอ่ืนแทน 
 2. ผู้สนใจสมัครได้ที่ 

2.1  ส านักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
                โทรศัพท์ 0 7567 2208 , 0 7567 2203 
   2.2  ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
          โทรศัพท์ 0 7722 5260-3 
   2.3  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
          โทรศัพท์ 0 7567 3102 , 0 7567 3139  

3. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
    ติต่อสอบถามได้ที่ 

  ประธานหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตร  
โทรศัพท์    0 7567 2203, 0 7567 2208, 0 7567 2412 
E-Mail      mba_walailak@hotmail.com 

  4. ก าหนดการอ่ืนๆ และประกาศผลสอบ จะแจ้งผ่าน Website :  http://management.wu.ac.th/grad 
        หรือ สอบถามได้ที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาการจัดการ 
       โทรศัพท์     0 7567 2208, 0 7567 2412 

5. นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อที่ศูนย์นครศรีธรรมราช ต้องสามารถเข้าศึกษาได้ทั้งที่ศูนย์นครศรีธรรมราช 
    และศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
6. หากมีการขยายเวลาการรับสมัคร หลักสูตรแจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายหลัง 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต        ส านักวิชา การจัดการ 
สาขา         บริหารธุรกิจ 
แผนการศึกษา    แผน ก แบบ ก2   เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 

 แผน ข      เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
      หรือท าโครงงาน 

 

จ านวนรับนักศึกษา           50   คน    ศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 20 คน 
     ศึกษาที่ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 คน 

( หลักสูตรพิเศษ  เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) 
     

ก าหนดการรับสมัคร   
 - จ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร    ตั้งแต่บัดนี้- 28 เมษายน  2560 

- ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลสอบ  หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
-  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง    

 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายวิชาที่ใช้สอบข้อเขียน ดังนี้ 
- ความถนัดทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
- ภาษาอังกฤษ 

 

หมายเหตุ 1. ส าหรับผู้ประสงค์ศึกษาที่นครศรีธรรมราช ก าหนดการประกาศผลสอบและก าหนดการอื่น ๆ  
                   แจ้งทางให้ทราบผ่าน  Website http://management.wu.ac.th/grad หรือสอบถามได้ที่ 
                        หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาการจัดการ  โทรศัพท์ 0-7567-2208 ,  0-7567-2412 
  2. ส าหรับผู้ประสงค์ศึกษาที่สุราษฎร์ธานี    ก าหนดการประกาศผลสอบและก าหนดการอื่น ๆ  
                แจ้งให้ทราบผ่าน   Website :  http://surat.wu.ac.th , http://management.wu.ac.th/grad 

    หรือสอบถามได้ที่  
   ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์   0 7722 5260-3  หรือ  
   ส านักวิชาการจัดการ   โทรศัพท์   0 7567 2208 , 0 7567 2412 
  3.  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 

               ติดต่อสอบถามได้ที่  
   ประธานหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตร 
   โทรศัพท์  0 7567 2208, 0 7567 2412 
   E-mail  mba_walailak@hotmail.com 
  4.  หากมีการขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายหลัง 

 

http://management.wu.ac.th/grad
http://surat.wu.ac.th/
http://management.wu.ac.th/grad
mailto:mba_walailak@hotmail.com


  

20 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    ส านักวิชา    สารสนเทศศาสตร์ 
สาขา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
แผนการศึกษา     แบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 
  แบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

จ านวนรับนักศึกษา   10    คน    
 

ก าหนดการรับสมัคร  ตลอดปีการศึกษา 
  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
-   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

 ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ     
-   แจ้งให้ทราบภายหลัง 

 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์ 

 

หมายเหตุ  1. กรณมีีผู้สมัครแผนการศึกษา แบบ 2.1 น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
              ในแผนการศึกษาแบบอ่ืนแทน 

  2. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้โดยตรงที่  
          โครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  โทรศัพท์ 0 7567 2204 , 0 7567 2400 , 0 7567 2212 

โทรสาร 0 7567 2205  หรือ 
    ดูรายละเอียดได้จาก  Website : http://mit.wu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     ส านักวิชา    สารสนเทศศาสตร์ 
สาขา   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
แผนการศึกษา    แผน ก แบบ ก 1  เน้นการวิจัยโดยท าวิทยานิพนธ์  

 แผน ก แบบ ก 2  เน้นการวิจัยโดยท าวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชา 
 แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้า 

อิสระ  หรือท าโครงงาน 
จ านวนรับนักศึกษา   40    คน  ( หลักสูตรพิเศษ  30 คน  , หลักสูตรปกติ  10 คน  เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ )       

ก าหนดการรับสมัคร ตลอดปีการศึกษา 
  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร                                                        
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

 

 ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ     
-   แจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
- IT  พ้ืนฐาน 
- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 

หมายเหตุ  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้โดยตรงที่  
  โครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  โทรศัพท์ 0 7567 2204 , 0 7567 2400 , 0 7567 2212 

โทรสาร 0 7567 2205  หรือ 
ดูรายละเอียดได้จาก  Website : http://mit.wu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ส านักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร  
สาขา  อุตสาหกรรมเกษตร  
แผนการศึกษา แบบ ๑ (1.1 , 1.2) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 
 แบบ ๒ (2.1 , 2.2) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม
  

จ านวนรับสมัครนักศึกษา  7   คน   
 -  ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Molecular Genetics, Fermentation Technology, 
Enzymes, Fermented Food} Biopolymers, ด้านชีวมวลและปาล์มน้ ามัน อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้อง 
 -   ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  เน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้,  
จุลชีววิทยาอาหาร, เคมีและเทคโนโลยีเนื้อสัตว์, เคมีและคุณภาพสัตว์น้ า, เทคโนโลยีผลติภัณฑ์นม, เทคโนโลยีไขมันและ
น้ ามัน อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้อง     
 

ก าหนดการรับสมัคร  ตลอดปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
 ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา 
  ขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จ    
              การศึกษาข้ันปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย 

 รับรองในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
นับถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่สภาวิชาการก าหนด หรือ 

 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์วิจัย โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
  วิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือผลิตผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 ๔. มีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรก าหนด 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ 1. กรณมีีผู้สมัครแผนการศึกษา แบบ ๒ (2.1, 2.2) น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                  ในแผนการศึกษาแบบอ่ืนแทน  
  2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  
                 สามารถติดต่อสอบถามได้ที ่
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา แซ่หล ี
   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
   โทรศัพท์  ๐ ๗๕๖๗ ๒๓65 , ๐ ๗๕๖๗ ๒๓๐๓  
   E-Mail  :  snisa@wu.ac.th     
 

mailto:snisa@wu.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   ส านักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร  
สาขา  อุตสาหกรรมเกษตร  
แผนการศึกษา  แผน ก แบบ ก๑ เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 
  แผน ก แบบ ก๒ เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 
 

จ านวนรับสมัครนักศึกษา 11 คน   
 -  ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Molecular Genetics, Fermentation Technology, 
Enzymes, Fermented Food, Biopolymers, ด้านชีวมวลและปาล์มน้ ามัน อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้อง 
 -   ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  เน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้,  
จุลชีววิทยาอาหาร, เคมีและเทคโนโลยีเนื้อสัตว์, เคมีและคุณภาพสัตว์น้ า, เทคโนโลยีผลติภัณฑ์นม, เทคโนโลยีไขมันและ
น้ ามัน อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้อง     
 

ก าหนดการรับสมัคร ตลอดปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ๑.  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือเทียบเท่า หรือ 
 ๒.  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก     
              ซึ่งเก่ียวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือเทียบเท่า หรือ 
 ๓.  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีประสบการณ์ในการท างานซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
  ที่จะเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชา หรือ 
 ๔.  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์ 
 
หมายเหตุ  1. กรณมีีผู้สมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอ่ืนแทน 
   2.  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  
       ติดต่อสอบถามได้ที่ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา  แซ่หลี 
    ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
    โทรศัพท์  ๐ ๗๕๖๗ ๒๓65 , ๐ ๗๕๖๗ ๒๓๐๓ 
    E-Mail  :  snisa@wu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ส านักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร  
สาขา  วิทยาศาสตร์การเกษตร  
แผนการศึกษา แบบ ๑ (1.1 , 1.2) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 
 แบบ ๒ (2.1 , 2.2) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

จ านวนรับสมัครนักศึกษา  6   คน   
 

ก าหนดการรับสมัคร  ตลอดปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
 ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา 
  ขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
              จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
              หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  
              หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่จะ 
              เข้าศึกษา ที่มีผลการเรียนดีมากและมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้  
              และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่สภาวิชาการก าหนด หรือ 
 ๓. ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส าหรับหลักสูตรที่ถูกก าหนดเป็นสาขาขาดแคลนโดย สกว.  
  ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายต่ ากว่า 3.25 และผลการเรียนต้องอยู่ใน 10%  
     แรกของชั้น และส าหรับสาขาท่ัวไป กรณีเกียรตินิยมอันดับสองต้องอยู่ใน 25% แรกของชั้น หรือ 
 4. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีและมีประสบการณ์การวิจัย โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
              ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือผลิตผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ 
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรก าหนด 
 6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบสัมภาษณ์ 
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หมายเหตุ  1.  กรณีมีผู้สมัครแผนการศึกษา แบบ ๒ (2.1 , 2.2) น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาแบบอ่ืนแทน 
   2.  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  
               ติดต่อสอบถามได้ที่ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล 
    ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร     
    โทรศัพท์   081 9587737 , ๐ ๗๕๖๗ ๒๓53 
    E-Mail    : imontree@wu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
  

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   ส านักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร  
สาขา  วิทยาศาสตร์การเกษตร  
แผนการศึกษา  แผน ก แบบ ก๑ เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 
  แผน ก แบบ ก๒ เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 
จ านวนรับสมัครนักศึกษา  13   คน  
 

ก ำหนดกำรรับสมัคร     ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือ  
              เทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย 
              หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือเทียบเท่า หรือ 
   1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก     
                        ซึ่งเก่ียวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือเทียบเท่า หรือ 
   1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีประสบการณ์ในการท างานซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
                        ที่จะเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชา หรือ 
   1.4 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรก าหนด 
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก/วันประกำศผลกำรสอบ 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สมัครทรำบภำยหลัง 
 

ลักษณะกำรสอบ/รำยวิชำที่สอบ 
 น ำเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และสอบสัมภำษณ์ 
 

หมายเหตุ  1.  กรณีมีผู้สมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอ่ืนแทน 
   2.  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  
               ติดต่อสอบถามได้ที่ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล 
    ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร     
    โทรศัพท์   081 9587737 , ๐ ๗๕๖๗ ๒๓53 
    E-Mail    : imontree@wu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลกัสูตร      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      ส านักวิชา    วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
สาขา        วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
แผนการศึกษา    แบบ 1 (1.1 , 1.2) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 
 

จ านวนรับนักศึกษา         5  คน 
 

ก าหนดการรับสมัคร      ตลอดปีการศึกษา         
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

วิศวกรรมวัสดุ  วนผลิตภัณฑ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ( ไม้และพอลิเมอร์ ) หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองใน  
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึง
ภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีสภาวิชาการก าหนด  หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์วิจัย  โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร        
วิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  หรือผลิตผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

4. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรก าหนด 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 ก าหนดการสอบและประกาศผลสอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร  ทั้งนี้หลักสูตรจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร           
                     สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์  คงทอง  
โทรศัพท์        0 7567 2326  ,  0 7567 2383 
E-Mail       :   ksureurg@wu.ac.th 
Website   :    http://engineer.wu.ac.th 

 
 
 
 

mailto:ksureurg@wu.ac.th


  

28 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต           ส านักวิชา    วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
สาขา         วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
แผนการศึกษา    แผน ก แบบ ก1   เน้นการวิจัยโดยท าวิทยานิพนธ์  

 แผน ก แบบ ก2   เน้นการวิจัยโดยท าวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 
จ านวนรับนักศึกษา          10  คน 
 

ก าหนดการรับสมัคร  ตลอดปีการศึกษา         
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

วิศวกรรมวัสดุ วนผลิตภัณฑ์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ( ไม้และพอลิเมอร์ )  หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีผลการเรียนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือเทียบเท่า และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกซ่ึงเกี่ยวข้อง

กับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ 
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการท างานซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้า

ศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชา หรือ 
4. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร  

 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 ก าหนดการสอบและประกาศผลสอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร  ทั้งนี้หลักสูตรจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ 1. กรณีสมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอ่ืนแทน 

2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร           
              สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์  คงทอง  
โทรศัพท์        0 7567 2326  ,  0 7567 2383    
E-Mail      :     ksureurg@wu.ac.th 
Website   :    http://engineer.wu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      ส านักวิชา    วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
สาขา        วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
แผนการศึกษา    แบบ 1 (1.1 , 1.2) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 
  แบบ 2 (2.1 , 2.2)  เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 

  

จ านวนรับนักศึกษา         5  คน 
 

ก าหนดการรับสมัคร      ตลอดปีการศึกษา         
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 1.1 
 -  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่เทียบเท่า และ 
 -  เป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่าระดับเกียรตินิยม  หรือเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี และ 
 -  ผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการท าวิจัย 
 - โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
 ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 1.2 
 -  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเที ยบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และ 
 -  เป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าระดับเกียรตินิยม  หรือเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี และ 
 -  จะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการท าวิจัย 
 - โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
 ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 2.1 
 -  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคมี
และกระบวนการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และ 
 -  เป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25  หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี และ 
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 -  ผู้ส าเร็จการศึกษาในบางสาขา อาจจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพ่ิมเติม 
 - โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
 ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 2.2 
 -  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และ 
 -  เป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าระดับเกียรตินิยม  หรือเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี และ 
 -  ผู้ส าเร็จการศกึษาในบางสาขา อาจจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพ่ิมเติม 
 - โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
 
ก าหนดการสอบคัดเลือก /วันประกาศผลการสอบ 
 ก าหนดการสอบและประกาศผลสอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง 
 
ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์ 
 
หมายเหตุ  1.  กรณีมีผู้สมัครแผนการศึกษา แบบ ๒ (2.1 , 2.2) น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาแบบอ่ืนแทน 
  2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  
                        ติดต่อสอบถามได้ที่ 
   อาจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ 
   โทรศัพท์  0 7567 2335 ,  0 7567 2383 
   E-mail    :  smonthia@wu.ac.th 
   Website  :  http://engineer.wu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ส านักวิชา    วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
สาขา        วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
แผนการศึกษา     แผน ก แบบ ก1   เน้นการวิจัยโดยท าวิทยานิพนธ์  

  แผน ก แบบ ก2   เน้นการวิจัยโดยท าวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 
  

จ านวนรับนักศึกษา         10  คน 
 

ก าหนดการรับสมัคร      ตลอดปีการศึกษา         
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคมี
และกระบวนการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อื่น ๆ โดยมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

แผน ก แบบ ก1  
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่าง

น้อย 2 ปีและ 
- จะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการท าวิจัย 
-โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่าง

น้อย 2 ปีและ 
- จะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการท าวิจัย 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาในบางสาขา อาจจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพ่ิมเติม 
- โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
แผน  ข 
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่าง

น้อย 2 ปีและ 
- จะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการท าวิจัย 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาในบางสาขา อาจจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม 
- โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
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ก าหนดการสอบคัดเลือก /วันประกาศผลการสอบ 
 ก าหนดการสอบและประกาศผลสอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง 
 
ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบสัมภาษณ์ 
 
หมายเหตุ  1.  กรณีมีผู้สมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอ่ืนแทน 
  2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
                        ติดต่อสอบถามได้ที่ 
   อาจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ 
   โทรศัพท์  0 7567 2335 0 7567 2383 
   E-mail    :   smonthia@wu.ac.th 
   Website  :  http://engineer.wu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    ส านักวิชา   สหเวชศาสตร์ 
สาขา        ชีวเวชศาสตร ์
แผนการศึกษา  

แบบ 1   แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้  มหาวิทยาลัย 
   อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได้   
   โดยไม่นับหน่วยวิชาแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

  แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์  
    ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

  แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท 
     จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
แบบ 2  แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความ 
 ก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
 แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  

      60 หน่วยกิต โดยต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  และต้อง 
      ศึกษารายวิชาบังคับอีก 10 หน่วยกิต และรายวิชาเลือกอย่างน้อย 5 หน่วยกิต 

 แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

   60 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 
   อย่างน้อย 20 หน่วยกิต   
 

จ านวนรับนักศึกษา     5   คน     
 

ก าหนดการรับสมัคร ตลอดปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา 
  ขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
              จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
              หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  
              หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่จะ 
              เข้าศึกษา ที่มีผลการเรียนดีมากและมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้  
              และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่สภาวิชาการก าหนด หรือ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส าหรับหลักสูตรที่ถูกก าหนดเป็นสาขาขาดแคลนโดย สกว.  
  ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายต่ ากว่า 3.25 และผลการเรียนต้องอยู่ใน 10%  
     แรกของชั้น และส าหรับสาขาท่ัวไป กรณีเกียรตินิยมอันดับสองต้องอยู่ใน 25% แรกของชั้น หรือ 
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 4. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีและมีประสบการณ์การวิจัย โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
              ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือผลิตผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ 
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรก าหนด 
 6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์  
 -  ให้น าเอกสารเชิงหลักการ ( Concept paper ) เป็นข้อมูลร่วมพิจารณาแนวทางการศึกษาวิจัย 

                  เพ่ือวิทยานิพนธ์ 
 
ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 
หมายเหตุ  1.  กรณีมีผู้สมัครแผนการศึกษา แบบ ๒ (2.1 , 2.2) น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                         ในแบบอ่ืนแทน 
  2.  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 

          ติดต่อสอบถามได้ที่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จุ้งลก 
โทรศัพท์   0-7567-2197   E-mail : cwarang@wu.ac.th  หรอื 
อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์ 
โทรศัพท์   0-7567-2473    E-mail : kwuntida.ut@wu.ac.th                     
โทรสาร    0-7567-2106                       

3. มหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบภายหลัง 
4. มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบโดยตรง 
5. website : หลักสูตรชีวเวชศาสตร์   http://master-shh.wu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

 
หลักสูตร       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   ส านักวิชา   สหเวชศาสตร์ 
สาขา        ชีวเวชศาสตร์ 
แผนการศึกษา  
 แผน ก    แผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ มี 2 ลักษณะ คือ 
  แบบ ก1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ทั้งนี้ 
   มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรม 
   ทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยวิชา แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์   
                                         ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต และศึกษา 
   รายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยมีจ านวนหน่วยวิชารวมทั้งหมด 
   ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยวิชา 
จ านวนรับนักศึกษา     10   คน    
 

ก าหนดการรับสมัคร ตลอดปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือ  
              เทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย 
              หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือเทียบเท่า หรือ 
   1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก     
                        ซึ่งเก่ียวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือเทียบเท่า หรือ 
   1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีประสบการณ์ในการท างานซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
                        ที่จะเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชา หรือ 
   1.4 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรก าหนด 
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 

- ให้น าเอกสารเชิงหลักการ ( Concept paper ) เป็นข้อมูลร่วมพิจารณาแนวทางการศึกษาวิจัย 
  เพ่ือวิทยานิพนธ์ 
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ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

หมายเหตุ  1.  กรณีมีผู้สมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอ่ืนแทน 
  2.  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 

          ติดต่อสอบถามได้ที่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จุ้งลก 
โทรศัพท์   0-7567-2197   E-mail : cwarang@wu.ac.th  หรอื 
อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์ 
โทรศัพท์   0-7567-2473    E-mail : kwuntida.ut@wu.ac.th                     
โทรสาร    0-7567-2106                       

3. มหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบภายหลัง 
4. มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบโดยตรง 
5. website : หลักสูตรชีวเวชศาสตร์   http://master-shh.wu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร         สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   ส านักวิชา   สาธารณสุขศาสตร์ 
วิชาเอก    บริหารสาธารณสุข  ,  การสร้างเสริมสุขภาพ 
แผนการศึกษา     แผน ก แบบ ก๑ เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 
 แผน ก แบบ ก๒ เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 
 

จ านวนรับนักศึกษา               20  คน (แผน ก แบบ ก1 จ านวน 10 คน และแผน ก แบบ ก2 จ านวน 10 คน) 
 หลักสูตรปกต ิ(จัดการเรียนการสอนในวันราชการ)    

หลักสูตรพิเศษ (จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์)    
 

ก าหนดการรับสมัคร ตลอดปีการศึกษาและเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่  
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือท่ีเกี่ยวข้องจาก 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรับรอง 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์การท างานด้านสาธารณสุข หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรี 

3. ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือกรณีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 2.50 ควรมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 

4. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

5. ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
  

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะประกาศให้ทราบภายหลัง 
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ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
จุดเด่นของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 มุ่งเน้นการเรียนให้ส าเร็จตามแผนการศึกษาภายใน 2 ปีการศึกษา (6 ภาคการศึกษา) โดยจัดให้มี 

1. รายวิชาเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในช่วงก่อนการเรียนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การสืบค้น และ
สาธารณสุขพ้ืนฐาน 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงร่างการวิจัยในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาท่ี 2 ของหลักสูตร โดยบูรณาการ
ไว้ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเฉพาะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และความสนใจใน
การท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จ านวน 4 กลุ่มรายวิชา คือ 

3.1 กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข 
3.2 กลุ่มวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
3.3 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.4 กลุ่มวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 

4. การด าเนินการเรียนการสอนเน้นการใช้พื้นที่เป็นฐาน และการพัฒนาสู่ความเป็นสากลระดับชาติและ
นานาชาติ 

5. หลักสูตรมีการสนับสนุนในการเรียนทั้งทุนการศึกษา ทุนผู้ช่วยวิจัย ทุนท าวิทยานิพนธ์ และทุนเชื่อมโยง
บัณฑิต โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรฯ 

 
หมายเหตุ 1. กรณีมีผู้สมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรฯ จะพิจารณารับเข้าศึกษาใน 
                        แผน ก แบบ ก1 แทน 

2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
                        ติดต่อสอบถามได้ที่   
   รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบ ารุง 
   ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
โทรศัพท์ 0 7567 2105 (คุณสุริษา หาญใจ)   โทรสาร 0 7567 2106                                                                                                                                              
โทรศัพท์มือถือ 081 4793034 
E-mail   :    scharuai@wu.ac.th  ,  yincharuai@gmail.com 

   Website :   http://sph.wu.ac.th/ 
 
     

 
 
 
 
 
 

mailto:scharuai@wu.ac.th


  

39 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร          พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต      ส านักวิชา   พยาบาลศาสตร์ 
สาขา         การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
แผนการศึกษา    แผน ก แบบ ก2   เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชา 
 

จ านวนรับนักศึกษา           5 คน     
 

ก าหนดการรับสมัคร     ตลอดปีการศึกษา  ( ส าหรับผูท้ี่ประสงค์จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1/2560  
                                          จะต้องสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ) 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.   คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
2.   คุณสมบัติเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์  โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

                           ไม่ต่ ากว่า 2.50 ( หากเป็นหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบหลักฐานการศึกษาระดับต้นด้วย ) 
2.2  มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี 

                     2.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1  
          2.4  คุณสมบัติอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
                 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 เดือนพฤษภาคม 2560 สัปดาห์ที่ 1 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
    สัปดาห์ที่ 2-3 -  สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์ 
    สัปดาห์ที่ 4 -  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ( ก าหนดวันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบภายหลังที่  http://nurse.wu.ac.th ) 
  

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
1. พิจารณาแนวทางการท าวิจัยและการพัฒนาบทบาทของตัวเองของผู้สมัคร เพ่ือประเมินทักษะ 

ทางวิชาการต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
2. สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
3. สอบสัมภาษณ์ 

 
หมายเหตุ 1. กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะขยายเวลารับสมัครเพ่ิม และอาจจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                         ในภาคการศึกษาถัดไป 

2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
                        สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ประธานหลักสูตร 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  หนูนิล   

โทรศัพท์    0 7567 2161 , 081 2705583  
E-mail   :  nnaiyana@hotmail.com 
 

http://nurse.wu.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร           พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต     ส านักวิชา   พยาบาลศาสตร์ 
สาขา          การพยาบาลผู้ใหญ่ 
แผนการศึกษา     แผน ก แบบ ก2    เน้นการวิจัยโดยท าวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชา 
 

จ านวนรับนักศึกษา           5 คน   
 

ก าหนดการรับสมัคร     ตลอดปีการศึกษา  ( นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560  
                                          จะต้องสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ) 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
2.   คุณสมบัติเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  

                           2.50 ( หากเป็นหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบหลักฐานการศึกษาระดับต้นด้วย ) 
         2.2  มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี 

                     2.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1  
           2.4  คุณสมบัติอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
                  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 เดือนพฤษภาคม 2560 สัปดาห์ที่ 1 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
    สัปดาห์ที่ 2-3 -  สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์ 
    สัปดาห์ที่ 4 -  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ( ก าหนดวันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบภายหลังที่  http://nurse.wu.ac.th ) 
  

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
1. พิจารณาแนวทางการท าวิจัยและการพัฒนาบทบาทของตัวเองของผู้สมัคร เพ่ือประเมินทักษะ 

ทางวิชาการต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
2. สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
3. สอบสัมภาษณ์ 

 
หมายเหตุ 1. กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะขยายเวลารับสมัครเพ่ิม และอาจจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                         ในภาคการศึกษาถัดไป 

2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
                        ติดต่อสอบถามได้ที่  ประธานหลักสูตร 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม   สุวรรณโณ  

โทรศัพท์    0 7567 2161     
E-mail   :  sjom@wu.ac.th 

 

http://nurse.wu.ac.th/
mailto:sjom@wu.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส านักวิชา  เภสัชศาสตร์ 
สาขา  วิทยาการด้านยาและเครื่องส าอาง 
แผนการศึกษา   แบบ ๑ (๑.๑, ๑.๒) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 

แบบ ๒ (๒.๑, ๒.๒) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 

จ านวนรับนักศึกษา  ๕ คน 

ก าหนดการรับสมัคร  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕60   ตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิ.ย. 60 
 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕60  15 ก.ค. 60 – 22 ก.ย. 60 
 ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕60   1 พ.ย. 60 – 12 ม.ค. 61 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ ๑.๑ 

1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา  
ขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ หรือ 

1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา  
ขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ที่มีประสบการณ์
การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย ๒ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา และมี
ประสบการณ์การวิจัย โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือผลิตผลงานที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร 

๒. ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ ๑.๒ 
     2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา  

ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  

2.2  ผู้มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนนอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
หลักสูตร 
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๓. ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ ๒.๑ 

  3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา  
ขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ หรือ 
  3.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ที่มีประสบการณ์
การท างานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย ๒ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา 

๔. ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ ๒.๒ 
  4.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา  
ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  

4.2 ผู้มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนนอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
หลักสูตร 

๕. ผู้สมัครต้องส่งแบบรายงานประวัติและผลงานประกอบการสมัครเพ่ิมเติม ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์รับสมัคร 
๖. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 

 
หมายเหตุ 1. กรณีมีผู้สมัครแผนการศึกษา แบบ ๒ (๒.๑, ๒.๒) น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 

   ในแผนการศึกษาแบบอ่ืนแทน 
  2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 

              ติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น 

        โทรศัพท์    ๐ ๗๕๖๗ ๒๘๒๕, ๐ ๗๕๖๗ ๒๘๐๘-๑๐, ๐๙ ๘๖๗๐ ๕๒๘๘ 
 E-mail   :   attawadee.sa@wu.ac.th 

 

 

 
 
 
 

mailto:attawadee.sa@wu.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ส านักวิชา  เภสัชศาสตร์ 
สาขา  วิทยาการด้านยาและเครื่องส าอาง 
แผนการศึกษา   แผน ก แบบ ก๑ เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก๒ เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 

จ านวนรับนักศึกษา  ๕ คน 

ก าหนดการรับสมัคร  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕60   ตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิ.ย. 60 
 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕60  15 ก.ค. 60 – 22 ก.ย. 60 
 ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕60   1 พ.ย. 60 – 12 ม.ค. 61 

คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์สมัคร 
๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ ก ๑ 

  1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา  
ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือ 

1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา  
ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ที่มีประสบการณ์
การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย ๒ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้ บังคับบัญชา และมี
ประสบการณ์การวิจัย โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือผลิตผลงานที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร 

๒. ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ ก ๒ 
2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือ 
  2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษา  
ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ที่มีประสบการณ์
การท างานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย ๒ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา 
 3.  ผู้สมัครต้องส่งแบบรายงานประวัติและผลงานประกอบการสมัครเพ่ิมเติม ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์รับสมัคร 

4.  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 
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ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก/วันประกำศผลกำรสอบ 
หลักสูตรจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง 

ลักษณะกำรสอบ/รำยวิชำที่สอบ 
สอบสัมภำษณ์ โดยคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำหลักสูตร 

หมำยเหตุ 1. กรณีมีผู้สมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก๒ น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
      ในแผนการศึกษาอ่ืนแทน 
  2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 

              ติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น 

        โทรศัพท์    ๐ ๗๕๖๗ ๒๘๒๕, ๐ ๗๕๖๗ ๒๘๐๘-๑๐, ๐๙ ๘๖๗๐ ๕๒๘๘ 
 E-mail   :   attawadee.sa@wu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:attawadee.sa@wu.ac.th


  

45 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที ่6 มีนาคม พ.ศ.2560 

หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส านักวิชา  แพทยศาสตร์ 
สาขา  วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แผนการศึกษา   แบบ ๑ (๑.๑) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ 

แบบ ๒ (๒.๑, ๒.๒) เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 
จ านวนรับนักศึกษา  ๕ คน 
ก าหนดการรับสมัคร  ตลอดปีการศึกษา 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
1. ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 1.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโท) 
     ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 และมีผลงานวิชาการในลักษณะบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1) หรือระดับนานาชาติ โดยมีบทบาทเป็นผู้วิจัยหลักหรือเป็นผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นผู้ติดต่อกับ
ส านักพิมพ์ (Corresponding author) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพ่ือใช้ในการส าเร็จ
การศึกษา 

2. ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 2.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโท) 
     ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 2.2 (ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาตรี) 

                ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 

4. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
5. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีหนังสือ รับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
6. มีความประพฤติดี 
7. เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรก าหนด  

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 

 ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ http://smd.wu.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://smd.wu.ac.th/
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ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
สอบข้อเขียน รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สอบสัมภาษณ์ 

 

หมายเหตุ 1. กรณีมีผู้สมัครแผนการศึกษา แบบ 2 (2.1, 2.2) น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้า 
    ศึกษาในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 

ติดต่อสอบถามได้ที่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (ประธานหลักสูตร) 

โทรศัพท์ 0 75672872 โทรสาร 0 75672807 
E-mail  :  chuchard.pu@wu.ac.th  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ (ผู้ประสานงานหลักสูตร) 
โทรศัพท์ 0 7567 2885 โทรสาร 0 75672807 

     E-mail  :   jpitcha@wu.ac.th 
          หรือ ติดตามรายละเอียดได้จาก Website: http://smd.wu.ac.th/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://smd.wu.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 

หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ส านักวิชา  แพทยศาสตร์ 
สาขา  วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แผนการศึกษา   แผน ก แบบ ก2 เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 

จ านวนรับนักศึกษา 10 คน 

ก าหนดการรับสมัคร ตลอดปีการศึกษา 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชา

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ ากว่า  2.75 หรือเทียบเท่า หรือได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร  

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีหนังสือ รับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
5. มีความประพฤติดี 
6. เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรก าหนด  

ก าหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 

 ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ http://smd.wu.ac.th/ 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
สอบข้อเขียน รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สอบสัมภาษณ์ 

 
หมายเหตุ 1.  กรณีมีผู้สมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอ่ืนแทน 

2.  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร          
               ติดต่อสอบถามได้ที่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (ประธานหลักสูตร) 
โทรศัพท์ 0 75672872  โทรสาร 0 75672807 
E-mail  :  chuchard.pu@wu.ac.th  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ (ผู้ประสานงานหลักสูตร) 
โทรศัพท์ 0 7567 2885 โทรสาร 0 75672807 
E-mail  :  jpitcha@wu.ac.th 

    หรือ ติดตามรายละเอียดได้จาก Website: http://smd.wu.ac.th/ 

http://smd.wu.ac.th/
http://smd.wu.ac.th/

