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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ประจําปการศึกษา 2565 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
* * * * * * * * * * * * * * * 

 
หลักสูตร     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     
สํานักวิชา  สาธารณสุขศาสตร 
 
สาขา สุขภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 
 
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2  

   
จํานวนรับนักศึกษา    แผน ก แบบ ก1 จํานวน 3 คน และแบบ ก2 จํานวน 7 คน เปดสอนภาคปกติ 
 
กําหนดการรับสมัคร ตลอดปการศึกษา 
 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 
 มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ระบบทวิภาค พ.ศ. 2565 และเกณฑ
การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศสําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. 
2565 
 แผน ก แบบ ก 1  
 1) รับผูจบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต ที่ไดรับเกียรตินิยม หรือ มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.25 ขึ้นไป ในสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สุขศาสตรอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาธารณสุข วิศวกรรมความปลอดภัย เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ชีววิทยา เคมี 
หรือสาขาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา สุขภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย พิจารณาแลววาเกี่ยวของ หรือ เป นผู ม ี       
ประสบการณทํางานดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวด    
ลอม และความปลอดภัย พิจารณาแลววาเกี่ยวของมาไมนอยกวา 5 ป  
 2) เปนผูที่มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง  
 3) เปนผู ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศสําหรับผูเขาศึกษา
หลักสตูร ปริญญาโท พ.ศ. 2565  
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 4) ผูสมัครมีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความ 
ปลอดภัย  
 แผน ก แบบ ก 2  
 1) รับผูจบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.75 ขึ้นไป ในสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สุขศาสตรอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข วิศวกรรมความ
ปลอดภัย เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย พิจารณาแลววาเกี่ยวของ หรือ เปนผูมีประสบการณทํางานดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย พิจารณาแลววาเกี่ยวของมา         
ไมนอยกวา 3 ป  
 2) เปนผู ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศสําหรับผูเขาศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. 2565  
 3) ผูสมัครมีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความ 
ปลอดภัย 
 
 เกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศสําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรปริญญา
โท พ.ศ. 2565 โดยผูสมัครเขาศึกษาตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper Based) หรือ
เทียบเทา ดังนี้ 
 1. ผูที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper Based) ไมต่ํากวา 450 คะแนน หรือเทียบเทา 
รายละเอียดดังนี้  

เกณฑภาษาอังกฤษ คะแนน 
TOEFL (Paper Based) or TOEFL ITP ไมต่ํากวา 450 คะแนน    หรือ 
TOEFL (Computer Based) ไมต่ํากวา 153 คะแนน    หรือ 
TOEFL (Internet Based) ไมต่ํากวา 45 คะแนน      หรือ 
IELTS (Academic Module) ไมต่ํากวา 5 คะแนน       หรือ 
WU-TEP (100 คะแนน) ไมต่ํากวา 63 คะแนน      หรือ 
CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) or British Council English Score 

ไมต่ํากวา B1 

(ผลการทดสอบจากศนูยหรือสถาบันทดสอบทางภาษาตองมีอายุไมเกิน 2 ป นบัตั้งแตวนัสอบ) 
หรือ 
2. เรียนและสอบรายวิชา ENG-554 Reading English for Specific Purposes และ ENG-555 

Advanced Communication and Presentation in English และไดรับการประเมินผลคะแนนระดบั S ใน
ระบบเกรด (S/U)  
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ลักษณะการสอบ/รายวิชาที่สอบ 
1. พิจารณาจากคุณสมบัติของผูสมัคร และเอกสาร Statement of purpose (ประมาณ 1-3 

หนา)  
2. สอบสัมภาษณ และใหนําเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) หัวขอวิทยานิพนธที่

สนใจ  
 

คาธรรมเนียมการศึกษา 
 1. คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย  ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
 2. คาประกันของเสียหาย 6,000 บาท (ไดรับคืนเมื่อออกจากการศึกษา) 
 
ระบบการศึกษา 
 แบบทวิภาค   
  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความเชี่ยวชาญ 

อาจารย ความเชี่ยวชาญ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สภุาภรณ ยิ้มเที่ยง การประเมินการรับสัมผัสสารเคมีและกลไกการเกิด

พิษของสารในสิ่งแวดลอมและการทํางาน 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนดัดา พิบูลย Municipal solid waste management,  

Waste to energy,  
Water and environmental analysis 

3. อาจารย ดร.ดนิตา จําปาแกว Medical parasitology,  
Medical entomology plant products for 
controlling parasites and vectors, 
Nanotechnology in plant 

หมายเหตุ หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
ติดตอสอบถามไดที ่

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัดดา พิบูลย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย  
โทรศัพท 0-7567-2189, 0-7567-2478, 0-7567-2113  

 E-mail : ppanatda@wu.ac.th   
 website : http://sph.wu.ac.th  
 


