
                                       

 
 
 
 
 
 
    
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เร่ือง  การรับสมคัรนกัศกึษาระดบับัณฑิตศกึษา 

ประจําปการศึกษา  2560 
--------------------------------- 

 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดเปดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา            
ประจําปการศึกษา 2560 รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1. จํานวนและหลักสูตรท่ีเปดรับ                                                                                                                             
 

 

สํานักวิชา/หลักสูตร จํานวนรับนักศึกษา 
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 

สํานักวิชาศิลปศาสตร   
1. หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา - 10 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ - 10 
3. หลักสูตรเอเชียศึกษา 5 - 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร   
1. หลักสูตรฟสิกส  10 10 
2. หลักสูตรเคม ี 5 5 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 5 5 
สํานักวิชาการจัดการ   
1. หลักสูตรบรหิารธุรกิจ  10 50 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร   
1. หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 40 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร  6 13 
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร  7 11 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ 5 10 
2. หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดลอม 5 10 
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สํานักวิชา/หลักสูตร จํานวนรับนักศึกษา 
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร   
1. หลักสูตรชีวเวชศาสตร 5 10 
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร   
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ( การสรางเสรมิสุขภาพ,  
    บรหิารสาธารณสขุ )  

- 20 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร   
1. หลักสูตรการพยาบาลผูใหญ - 5 
2. หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - 5 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร   
1. หลักสูตรวิทยาการดานยาและเครือ่งสําอาง 5 5 
สํานักวิชาแพทยศาสตร   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรการแพทย 5 10 

 
2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร  

- ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ 
 

3.  การจําหนายระเบียบการสมัคร      ( จําหนายระเบียบการสมัครตลอดปการศึกษา ) 
3.1  กรณีซื้อดวยตนเอง        ซื้อระเบียบการสมัครไดทีฝ่ายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา อาคารไทยบรุ ี

มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท 0 7567 3102 , 0 7567 3139  
ราคาชุดละ  100  บาท 
 
          3.2  กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย สั่งซือ้ระเบยีบการสมัคร ชุดละ 100 บาท โดย 
 

1. ธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงินไปรษณีย 
    สั่งจาย ปณจ.ทาศาลา    
    ในนามหัวหนาสวนการเงินและบัญชี   
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

2. โอนเงิน  
    ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    ธนาคาร กรุงไทย สาขา ทาศาลา 
    เลขที่บญัชี 828-1-14776-8 

3. โอนเงิน  
    ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    ธนาคาร ออมสิน  
    สาขายอยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    เลขที่บญัชี 0-5328119462-0 

สงธนาณัติ ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย หรือหลักฐานการโอนเงิน พรอมระบุรายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีจะสมัคร   
โดยจาหนาซองจดหมายถึง 
                                                     ฝายรับนักศึกษา  ศูนยบริการการศึกษา   
                                                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    
                                                  222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา  
                                                  จังหวัดนครศรีธรรมราช    80160 
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4 .  การรับสมัคร     ( รับสมัครตลอดปการศึกษา ) 
 

4.1 สมัครดวยตนเอง 
ผูสมัครกรอกใบสมัคร พรอมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครใหถูกตองครบถวน

ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดการรับสมัครของแตละหลักสูตร โดยกําหนดใหผูสมัครย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐาน
ประกอบการสมัคร และคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 500 บาท ( ยกเวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 
1,000 บาท ) ไดที ่

ฝายรบันักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา   
อาคารไทยบรุ ีมหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ     

               อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช    
โทรศัพท 0 7567 3102, 0 7567 3139 

   
 

ท้ังน้ี การยื่นใบสมัครประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 สามารถยื่นใบสมัครได ต้ังแต
บัดน้ี - วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ( ในเวลาราชการ ) หากพนวันเวลาท่ีกําหนดไวขางตน ถือวาทานประสงคจะ
สมัครสอบคัดเลือกในภาคการศึกษาตอไปหรือปการศึกษาถัดไป โดยมหาวิทยาลัยจะติดตอทานเพ่ือแจงรายละเอียด
การสอบคัดเลือกตามสถานท่ีท่ีทานระบุไวในใบสมัคร 

 

4. 2 การสมัครทางไปรษณีย  
ผูสมัครกรอกใบสมัคร พรอมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครใหถูกตองครบถวน

ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดการรับสมัครของแตละหลักสูตร  ติดรูปถายเรียบรอย แนบหลักฐานประกอบการสมัคร  
ชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 500 บาท ( ยกเวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 1,000 บาท )
โดย  
1. ธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงินไปรษณีย   
    สั่งจาย ปณจ.ทาศาลา    
    ในนามหัวหนาสวนการเงินและบัญชี    
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

2   โอนเงิน  
     ช่ือบัญชี มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ 
     ธนาคาร กรุงไทย สาขา ทาศาลา 
     เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 

3.  โอนเงิน  
     ช่ือบัญชี มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ 
     ธนาคาร ออมสิน   
     สาขายอยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
     เลขที่บัญชี 0-5328119462-0 

สงธนาณัติ ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย หรือหลักฐานการโอนเงิน พรอมใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร  
โดยจาหนาซองจดหมายถึง 
                                                     ฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา   
                                                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    
                                                  222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา  
                                                  จังหวัดนครศรีธรรมราช    80160 
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4.3  สมัคร Online ผาน Website       
วิธีการสมัคร     

1.   เขาสูระบบ Internet เพื่อสมัครผาน Website : http://ces.wu.ac.th    
      โดยไปที่  สมัครศึกษาตอ โท – เอก  
2.   กรอกรายละเอียดการสมัครและเลือกหลักสูตรที่ตองการสมัคร  

2.1   Upload หลักฐานประกอบการสมัคร ( ขอ 5.2 – 5.5 ) และหลกัฐานการโอนเงินเขา 
       บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หรือ     
2.2  สงหลักฐานประกอบการสมัคร ( ขอ 5.2 – 5.5 ) พรอมธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินไปรษณีย  
       หรือหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยระบุเลขที่สมัครหนาซอง 
       จดหมายดวย ( สถานท่ีจัดสงเหมือน ขอ 4.2 การสมัครทางไปรษณีย )  

        3.   เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลการสมัครผาน Website ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร/หลกัฐาน 
การชําระเงินของผูสมัคร หากครบถวนถือวาการสมคัรสมบรูณ 

4.   ผูสมัครตรวจสอบผลการสมัครผาน Website : http://ces.wu.ac.th   
5.   เจาหนาที่สงบัตรประจําตัวผูสมัครและใบเสร ็จรับเงินใหผูสมัคร ตามที่อยูที่ไดแจงไว 

 
ท้ังน้ี  การสมัครทางไปรษณียและสมัคร Online ผาน Website ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 

2560 สามารถสงใบสมัครได ต้ังแตบัดน้ี - วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 โดยจะถือวันท่ีไปรษณียประทับตรา ณ ท่ีสง
เปนเกณฑ สําหรับหลักสูตรท่ีรับสมัครตลอดปการศึกษา หากพนวันเวลาท่ีกําหนดไวขางตน ถือวาทานประสงคจะ
สมัครสอบคัดเลือกในภาคการศึกษาตอไปหรือปการศึกษาถัดไป โดยมหาวิทยาลัยจะติดตอทานเพ่ือแจงรายละเอียด
การสอบคัดเลือกตามสถานท่ีท่ีทานระบุไวในใบสมัคร 
 
5.  หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

5.1   ใบสมคัรและบตัรประจําตัวสอบทีก่รอกขอความสมบรูณ ติดรูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป  
                  ( เป นรปูถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา แตงเครื่องแบบขาราชการ หรือแตงกายสุภาพ  
                  ทั้งน้ีตองเป นรูปที่ถายในครัง้เดียวกัน และถายมานานไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร ) 

5.2   สําเนาปรญิญาบัตร หรอืใบรับรองคุณวุฒ ิ  สําหรบัผูสําเร ็จการศึกษาแลว หรอืหนังสือรับรองการเป น        
                  นักศึกษาสาํหรับผูที่กาํลงัศึกษาในภาคการศึกษาสุดทาย จํานวน 1 ชุด 

5.3   สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript )  ระดับปริญญาตร ี/ โท   จํานวน  1  ชุด 
5.4   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    หรอืบัตรประจําตัวขาราชการ   จํานวน 1 ฉบับ 
5.5   หลกัฐานอื่น ๆ ที่แตละหลกัสตูรตองการและระบุไวในรายละเอียดของแตละหลักสูตร เชน หนังสอื 

                  รับรองประสบการณทํางาน  หรือ หนังสือรับรองการศึกษา หรอืผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพมิพและเผยแพร  
หมายเหตุ     1.  สําเนาเอกสารทุกฉบบั ใหสําเนาดวยกระดาษ A4 พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และรายการเอกสาร 
                          ดังกลาวขางตนมหาวิทยาลัยสงวนสทิธ์ิที่จะไมคืนให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  2.  กรณีมหาวิทยาลยัตรวจสอบพบวาผูสมัครใชเอกสารแสดงวุฒ ิการศึกษาปลอมเพือ่สมัครเขาศึกษา 
                          มหาวิทยาลยัจะดําเนินการเพิกถอนสภาพนักศึกษา หรือเพกิถอนปริญญาบัตร 
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6. การพิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขารบัการสอบคัดเลือก 
6.1  เมื่อย่ืนใบสมคัรหลกัสตูรใดแลว ผูสมัครจะขอใชใบสมคัรที่ย่ืนไวแลวเปลี่ยนเป นใบสมคัรของหลักสูตร 

                 ใหมในภายหลังไมได 
6.2  หากผูสมัครขาดคุณสมบติัหรือย่ืนใบสมคัรโดยสงหลักฐานประกอบการสมัครและคาธรรมเนียมการสมัคร 

                 ไมครบถวนหรือไมถูกตอง  มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาใบสมัคร 
6.3   กรณีผูสมัครยกเลิกการสมัครภายหลงัจากมหาวิทยาลัยออกบัตรประจําตัวผูสมัครแลว  มหาวิทยาลัยจะไม 

                  คืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ 
6.4  คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจําหลักสูตรตาง ๆ จะพิจารณาใบสมัครตามคุณสมบัติที่กําหนด โดยจะ 

                 ประกาศรายช่ือผูมีสทิธ์ิสอบคัดเลอืก พรอมวันเวลาและสถานทีส่อบ ณ สํานักวิชาที่หลักสูตรน้ันสังกัด  
                 หรือ ประกาศผาน Website : http://ces.wu.ac.th   

 
7.  หลักฐานท่ีใชในวันสอบขอเขียน หรือสอบสัมภาษณ ประกอบดวย 

7.1  บัตรประจําตัวผูสมัคร   
7.2  บัตรประจําตัวอื่น ๆ เชน  บัตรประชาชน  บัตรประจําตัวขาราชการ  บัตรประจําตัวนักศึกษา  หรือบัตรอื่น 

                 ที่แสดงวาผูสมัครและผูเขาสอบเป นบุคคลคนเดียวกัน 
 
8.  กําหนดการรับสมัคร/การสอบคัดเลือก    

- ตามรายละเอียดแนบทายประกาศของแตละหลักสูตร 
 
9.  การประกาศผลสอบ 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ณ สํานักวิชาที่หลักสูตร
น้ันสังกัด หรือที่ฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โทรศัพท 0 7567 3102 , 
07567 3139  หรือประกาศผาน Website ของแตละหลักสูตร ( ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ) 
 
10.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

ผูที่ไดรบัการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   จะตองมารายงานตัวตามวันทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
หากพนกําหนดดังกลาวจะถือวาสละสิทธ์ิ   การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป นนักศึกษาตองปฏิบัติดังน้ี 

10.1  นําเอกสารและหลักฐานตอไปน้ีทั้งฉบับจรงิและฉบับสาํเนามาย่ืนตอเจาหนาที่ในวันที่มหาวิทยาลยักําหนด 
 -   สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript ) จํานวน 2 ชุด 

-   สาํเนาปรญิญาบัตร จํานวน 2 ชุด 
-   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ชุด  
-   รูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป ( เป นรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา  

                         แตงเครื่องแบบขาราชการหรือแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีตองเป นรูปที่ถายในครั้งเดียวกันและ 
                         ถายมานานไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันรายงานตัว ) 

-   สําเนาใบทะเบียนสมรส ( กรณีสมรสแลว ) จํานวน 2 ชุด 
-   สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกลุ ( ถาม ี) จํานวน 2 ชุด 
-   สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         สํานักวิชา     ศิลปศาสตร 
สาขา            เอเชียศึกษา 
แผนการศึกษา       แบบ 2.1   เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จํานวนรับนักศึกษา          5   คน 
 

กําหนดการรับสมัคร          ต้ังแตบัดน้ี – 15 มิถุนายน 2560 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตรน้ี ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือกําลังอยูในภาค
การศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร ไทยศึกษา เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตศึกษา เอเชียศึกษา เอเชียตะวันออกศึกษา และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ขามศาสตร ซึ่งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ เห็นชอบ และเปนผูมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมตํ่ากวา 3.0 
และ/หรือเปนผูที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย 2 ป และจะตองผานการประเมินวา 
มีศักยภาพในการทําวิจัย โดยทั้งน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ อาจกําหนดใหนักศึกษาเปนรายบุคคลเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับ
ความรูใหสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
- สอบสัมภาษณ  วันที่ 23 มิถุนายน 2560  
- สมัครพรอมสง   1. (ราง) เคาโครงการวิจัยเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ 

         2. เรียงความเกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาและความสนใจในเอเชียศึกษา 
 
วันประกาศผลการสอบ 
 -  30 มิถุนายน 2560 
 
  

หมายเหตุ  1. กรณีมีผูสมัครนอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพิจารณารบัเขาศึกษาในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
  2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร 

         ติดตอสอบถามไดที ่   
อาจารย ดร.จิตประพัฒน  สายโสภา 
โทรศัพท    0 7567 2718  , 092 4861779     
E-mail   tomdusit@yahoo.com 
นางสาวณัฐวรรณ  ขาวแกว    นักวิชาการสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา 
โทรศัพท 0 7567 2736           
E-mail    natthawan.kh@wu.ac.th 
Website    http://sla.wu.ac.th/asa/ 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

 
หลักสูตร          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        สํานักวิชา     ศิลปศาสตร 
สาขา            เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 
แผนการศึกษา       แผน ก แบบ ก2   เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา  
 

จํานวนรับนักศึกษา         10   คน 
 

กําหนดการรับสมัคร         ต้ังแตบัดน้ี – 30 มิถุนายน 2560 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 ผูสมคัรเขาศึกษาในหลกัสูตรน้ี ตองเป นผูสําเร ็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี หรอืกําลงัอยูในภาคการศึกษาสุดทาย
ของหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และสาขาวิชาอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรเห ็นชอบ  
 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 - กรกฎาคม ๒๕60 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 - สอบสัมภาษณ 
 - สมัครพรอมสง    1. แนวคิดการทําวิทยานิพนธ ( Concept Paper ) ความยาว ๑-๒ หนา กระดาษ A4 
   2. เรียงความเกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาและความสนใจในเอเชียศึกษา 
 
หมายเหตุ 1. กรณีมีผูสมัครนอยกวา 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารบัเขาศึกษาในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
  2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมคัร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร 

         ติดตอสอบถามไดที ่   
   อาจารยปยชาติ สึงตี   
   โทรศัพท    086-9003896  
   E-mail    : piyachat.suo@gmail.com 

      Website :  http://sla.wu.ac.th/sea/ 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร           ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต         สํานักวิชา     ศิลปศาสตร 
สาขา             ภาษาอังกฤษ 
แผนการ       แผน ก   แบบ ก2    เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 
 

จํานวนรับนักศึกษา         10   คน 
 

กําหนดการรับสมัคร         ตลอดปการศึกษา ( เปดเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกป )  
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 1. สาํเรจ็การศึกษาข้ันปรญิญาตรีหรือเทียบเทาหรือมหีลักฐานรับรองวาจะสําเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตรหีรอื
เทยีบเทาจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีส่ภามหาวิทยาลยัรับรอง โดยมผีลการเรียนอยางใดอยางหน่ึง
ดังตอไปน้ี 
  1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.75 หรอืเทียบเทาหรือ 
  1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 หรอืเทียบเทาและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกซึ่ง
เกี่ยวของกบัหลักสูตรทีจ่ะเขาศึกษาไมตํ่ากวา 2.75 หรอืเทยีบเทา 
 2. กรณีสําเรจ็การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงไมจาํเป นตองมีประสบการณ หากกรณีสําเรจ็การศึกษา
สาขาวิชาอื่น ควรมีประสบการณดานการสอนภาษาอังกฤษอยางนอย 2 ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือจาก
ผูบังคับบญัชา 
 3. มผีลคะแนนสอบอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 
  - คะแนน paper-based TOEFL หรือ ITP TOEFL ไมตํ่ากวา 500 คะแนน 
  - คะแนนสอบ computer-based TOEFL ไมตํ่ากวา 173 คะแนน 
  - คะแนนสอบ internet-based TOEFL ไมตํ่ากวา 61 คะแนน 
  - คะแนนสอบ IELTS ไมตํ่ากวา ระดับ 5 
  - คะแนนสอบ CU-TEP ไมตํ่ากวา 60 คะแนน 
  - คะแนนสอบ TU-GET ไมตํ่ากวา 550 คะแนน 
    * หากไมมีผลคะแนนแตมีคุณสมบติัอื่นพรอม ผูสมัครจะตองผานกระบวนการรับโดยมีเงือ่นไข กลาวคือ จะตอง
สามารถสอบ TOEFL, ITP TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET ไดผลคะแนนดังระบุดานบน ภายใน 1 ปการศึกษา 
 4. ผานการสอบสัมภาษณจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
 5. มีคํารับรองจากบุคคลที่อางอิงได 3 ทาน 
 
กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 มิถุนายน 2560 
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ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 

1. สอบสัมภาษณ 
2. เอกสารเรียงความที่แสดงถึงวัตถุประสงค แนวทางดานการศึกษาของตนเอง และความสนใจในหลกัสูตร  

(Statement of purpose)   
 
หมายเหตุ  1. กรณีมีผูสมัครนอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพิจารณารบัเขาศึกษาในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
  2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมคัร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร 
                         ติดตอสอบถามไดที ่   

อาจารย ดร.พัชรี  อ่ิมศร ี   
โทรศัพท   0 7567 2009  E-mail : ipatchar@wu.ac.th 
อาจารย ดร.วรรตัน หวานจิตต   
โทรศัพท   0 7567 2018  E-mail  : wwararat@wu.ac.th 
Website    http://sla.wu.ac.th/tef/ 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     สํานักวิชา     วิทยาศาสตร 
สาขาวิชา        ฟสิกส   
แผนการศึกษา     แบบ 1  (1.1)   เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 
 

จํานวนรับนักศึกษา          10      คน 
 

กําหนดการรับสมัคร          ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
1. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองสําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาฟสิกสหรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

2. ผูที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรอนุมัติใหเขาศึกษาไดเป นกรณีพิเศษ 
 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบสัมภาษณ 
 

หมายเหตุ หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมคัรและรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร       
ติดตอสอบถามไดที ่   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรศักด์ิ  ดานวรพงศ 
โทรศัพท 0 7567 2949, 0 7567 2005-6 
E-mail     : dsorasak@wu.ac.th  
Website   :  http://science.wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต       สํานักวิชา     วิทยาศาสตร 
สาขาวิชา        ฟสิกส  
แผนการศึกษา แผน ก   แบบ ก2    เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 
 

จํานวนรับนักศึกษา                  10     คน 
 

กําหนดการรับสมัคร          ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
1. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองสําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาฟสิกสหรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ โดยมีหลักฐานรับรองและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 ( ในระบบเกรด 
0-4.00 )  หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาฟสิกสไมตํ่ากวา 2.75 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และมี
ประสบการณในการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาฟสิกสไมนอยกวา 1 ป โดยมีหนังสือรับรองจาก
หนวยงานหรือผูบังคับบัญชา 

2. เป นผูที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรอนุมัติใหเขาศึกษาไดเป นกรณีพิเศษ 
 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบสัมภาษณ 
 

หมายเหตุ 1. กรณีมผีูสมัครนอยกวา 5 คน หลักสูตรจะพจิารณารบัเขาศึกษาในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
  2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมคัรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร 

              ติดตอสอบถามไดที ่   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรศักด์ิ  ดานวรพงศ 
โทรศัพท 0 7567 2949, 0 7567 2005-6 
E-mail      : dsorasak@wu.ac.th  
Website   :  http://science.wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       สํานักวิชา     วิทยาศาสตร 
สาขา        เคม ี 
แผนการศึกษา     แบบ 1 (1.1, 1.2) เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 
  แบบ 2 (2.1, 2.2) เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จํานวนรับนักศึกษา         5  คน 
 

กําหนดการรับสมัคร  ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
1. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองสําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาเคมีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
2. ถาสําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเทา ตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.25 

และมีประสบการณวิจัยโดยมีผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการซึ่งเป นที่ยอมรับในสาขาวิชาเคมี หรือ
ผลิตผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

3. นักศึกษาตองกรอกเอกสารประกอบ ไดแก  1) Curriculum vitae และ 2) Letter of Recommendation 
ใหครบถวนในตอนสมัคร 

4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมีเห ็นชอบ 
 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบสัมภาษณ  โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
 

หมายเหตุ 1. กรณีมผีูสมัครแผนการศึกษา แบบ 2 (2.1, 2.2) นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพิจารณารบัเขาศึกษา 
              ในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 

2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมสีิทธ์ิสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร      
              ติดตอสอบถามไดที ่   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา  ฮารดิง        
โทรศัพท   08 1595 8338 , 0 7567 2100 , 0 7567 2005-6 
E-mail      : kphimpha@g-mail.wu.ac.th  
Website   : http://chemistrywu.com 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 

 
 

หลักสูตร      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         สํานักวิชา     วิทยาศาสตร 
สาขา        เคม ี  
แผนการศึกษา แผน ก   แบบ ก1    เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธเพยีงอยางเดียว 

 แบบ ก2    เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 
จํานวนรับนักศึกษา                5   คน 
กําหนดการรับสมัคร  ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
1. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา

ข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50  หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี ไมตํ่ากวา 2.75  หรือ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 
และมีประสบการณในการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี ไมนอยกวา 1 ป โดยมีหนังสือรับรองจาก
หนวยงานหรือจากผูบังคับบัญชา  

2. นักศึกษาตองกรอกเอกสารประกอบ ไดแก  1) Curriculum vitae และ 2) Letter of Recommendation  
    ใหครบถวนในตอนสมัคร 
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมีเห ็นชอบ   

 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบสัมภาษณ 

 

หมายเหตุ 1. กรณีมผีูสมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 นอยกวา 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเขาศึกษา 
              ในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 

2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมคัร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร      
             ติดตอสอบถามไดที่    

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา  ฮารดิง        
โทรศัพท   08 1595 8338 , 0 7567 2100 , 0 7567 2005-6 
E-mail      :   kphimpha@g-mail.wu.ac.th  
Website   : http://chemistrywu.com 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 

 
 
หลักสูตร          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    สํานักวิชา     วิทยาศาสตร 
สาขา            วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ  
แผนการศึกษา       แบบ 2  (2.1, 2.2)    เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
จํานวนรับนักศึกษา         5    คน 
กําหนดการรับสมัคร  ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
1. ผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาตองสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

หรือวิศวกรรม หรือมหีลกัฐานรบัรองวาจะสําเร ็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที ่
สภามหาวิทยาลยัรบัรอง   

2. ถาสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมหรอืเทียบเทา ตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  3.25 
และมีประสบการณวิจัย โดยมผีลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการซึ่งเป นที่ยอมรับในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือวิศวกรรม หรอืผลิตผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ
เห ็นชอบ 

 
กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบสัมภาษณ 
 

หมายเหตุ 1. กรณีมผีูสมัครนอยกวา 5 คน หลักสูตรจะพจิารณารบัเขาศึกษาในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร 
   ติดตอสอบถามไดที่   

                       รองศาสตราจารย ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี   หรือ   
                    รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี 

โทรศัพท     0 7567 2005 -6 
E-mail    :    k.jaroensutasinee@gmail.com  , mullica.jn@gmail.com 
Website :   http://science.wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        สํานักวิชา     วิทยาศาสตร 
สาขา           วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ  
แผนการศึกษา    แผน ก แบบ ก2    เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชา 
จํานวนรับนักศึกษา         5      คน 
กําหนดการรับสมัคร  ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
1. ผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาตองสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา

ข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50  หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือวิศวกรรม  ไมตํ่ากวา 2.75  หรือ ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และมีประสบการณในการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี หรือวิศวกรรม ไมนอยกวา 1 ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือจากผูบังคับบัญชา  

2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคํานวณเห ็นชอบ  
 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบสัมภาษณ 
 

หมายเหตุ 1. กรณีมผีูสมัครนอยกวา 5 คน หลักสูตรจะพจิารณารบัเขาศึกษาในแผนการศึกษาอื่นแทน 
  2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร     

    ติดตอสอบถามไดที่    
รองศาสตราจารย ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี   หรือ   
รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี 
โทรศัพท     0 7567 2005 -6 
E-mail     : k.jaroensutasinee@gmail.com , mullica.jn@gmail.com 
Website   : http://science.wu.ac.th 
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รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        สํานักวิชา การจัดการ 
สาขา         บริหารธุรกจิ 
แผนการศึกษา    แบบ 1 (1.1, 1.2)   เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 
  แบบ 2 (2.1, 2.2)   เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จํานวนรับนักศึกษา            10   คน 
 

กําหนดการรับสมัคร       
 - จําหนายใบสมัครและรับสมัคร    ต้ังแตบัดน้ี- 28 มิถุนายน 2560 

- กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลสอบ  หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
ก.  ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 1.1  ซึ่งเป นการศึกษาแบบเนนทําวิทยานิพนธตองเป นผูสําเร ็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือกําลังอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในสาขา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ซึ่งมีการทําวิทยานิพนธ และเป นผูมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท 
ไมนอยกวา 3.5 หรือเป นผูที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย 2 ป และจะตองผาน 
การประเมินวามีศักยภาพในการทําวิจัย ทั้งน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ  
อาจกําหนดใหนักศึกษาเป นรายบุคคลเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับความรูใหสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ สําหรับ
นักศึกษาที่มีประสบการณในการวิจัยมากเพียงพออาจจะไดรับการยกเวนในรายวิชาเสริมพื้นฐานภายใตดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 

ข.  ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 2.1  ซึ่งเป นการเรียนแบบลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตามที่หลักสูตร
กําหนดและการทําวิทยานิพนธ ตองเป นผูสําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือกําลังอยูในภาคการศึกษา
สุดทายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ที่คณะกรรมการบัณฑิตประจําหลักสูตรฯ 
เห ็นชอบ และจะตองผานการประเมินวามีศักยภาพในการทําวิจัย โดยทั้งน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ และคณะกรรมการฯ อาจกําหนดใหนักศึกษาเป นรายบุคคลเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับ
ความรูใหสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาที่มีประสบการณในการวิจัยมากเพียงพออาจจะไดรับการยกเวน
ในรายวิชาเสริมพื้นฐานภายใตดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 
 
เกณฑการคัดเลือก การสมัคร  

ก. การคัดเลือกและเกณฑการพิจารณา 
                - ใชการพิจารณาจากขอมลูทีผู่สมัครนําเสนอ และการสอบสมัภาษณ 
                - การพิจารณาความเหมาะสมของผูสมัครใหสามารถเขาศึกษาตอไดจะพจิารณาในดานตาง ๆ ดังน้ี 

1. วัตถุประสงคในการเขาศึกษาตอ 
2. ผลการศึกษาในระดับปรญิญาตรี และปรญิญาโท 
3. แนวคิด และโจทยวิจัยทีส่นใจในการทําวิทยานิพนธ 
4. ความสามารถในดานภาษาอังกฤษ 
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    ข. หลักฐานการสมัคร 
                 - ใบสมัครพรอมกรอกรายละเอียดที่ครบถวนเป นจริงและหลักฐานประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                 - ใบแสดงผลการศึกษาทั้งในระดับปรญิญาตร ีและปรญิญาโท 
                 - โครงรางแนวคิดการทําวิจัยอยางยอ ความยาวไมเกิน 10 หนา โดยมีรายละเอียดประกอบดวย หวัขอวิจัย  
                   ความสําคัญของป ญหา การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดการวิจัย วิธีการวิจัย ประโยชนที่คาดวา 
                   จะไดรับ รายการอางองิและช่ืออาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธที่สนใจ ( ดูจาก website ของหลักสูตร ) 
                 - หลักฐานแสดงความสามารถดานภาษาอังกฤษ ( ถามี ) 
                 - หลักฐานหนังสืออนุญาตใหศึกษาตอจากตนสังกัด ( ถามี ) 
 
หมายเหตุ 1. กรณีมผีูสมัครแผนการศึกษา แบบ 2 (2.1, 2.2) นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพิจารณารบัเขาศึกษา 

              ในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
 2. ผูสนใจสมัครไดที ่

2.1  สํานักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                โทรศัพท 0 7567 2208 , 0 7567 2203 
   2.2  ศูนยวิทยบรกิาร จงัหวัดสรุาษฎรธานี  
          โทรศัพท 0 7722 5260-3 
   2.3  ฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
          โทรศัพท 0 7567 3102 , 0 7567 3139  

3. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธิสมคัรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร 
    ติตอสอบถามไดที ่

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

  4. กําหนดการอื่นๆ และประกาศผลสอบ จะแจงผาน Website :  http://management.wu.ac.th/grad 
        หรอื สอบถามไดที่หลักสูตรบัณฑติศึกษา สํานักวิชาการจดัการ 
       โทรศัพท     0 7567 2208, 0 7567 2412 

5. นักศึกษาที่เขาศึกษาตอที่ศูนยนครศรีธรรมราช ตองสามารถเขาศึกษาไดทั้งที่ศูนยนครศรีธรรมราช 
    และศูนยวิทยบรกิาร จงัหวัดสรุาษฎรธานี 
6. หากมีการขยายเวลาการรบัสมคัร หลักสูตรแจะประชาสมัพันธใหทราบภายหลัง 
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รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร       บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต        สํานักวิชา การจัดการ 
สาขา         บริหารธุรกจิ 
แผนการศึกษา    แผน ก แบบ ก2   เนนการวิจัยโดยการทาํวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 

 แผน ข      เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมีการศึกษาคนควาอิสระ 
      หรือทําโครงงาน 

 

จํานวนรับนักศึกษา           50   คน    ศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ นครศรีธรรมราช 20 คน 
     ศึกษาที่ศูนยวิทยบริการ จังหวัดสรุาษฎรธานี  30 คน 

( หลักสูตรพิเศษ  เรียนวันเสาร-วันอาทิตย เวลา 09.00 – 16.00 น.) 
     

กําหนดการรับสมัคร   
 - จําหนายใบสมัครและรับสมัคร    ต้ังแตบัดน้ี- 28 เมษายน  2560 

- กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลสอบ  หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
-  สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหน่ึง    

 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ โดยมีรายวิชาที่ใชสอบขอเขียน ดังน้ี 
- ความถนัดทางคณิตศาสตรและสถิติ 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
- ภาษาอังกฤษ 

 

หมายเหตุ 1. สําหรับผูประสงคศึกษาท่ีนครศรีธรรมราช กําหนดการประกาศผลสอบและกําหนดการอื่น ๆ  
                   แจงทางใหทราบผาน  Website http://management.wu.ac.th/grad หรือสอบถามไดที ่
                        หลักสตูรบัณฑิตศึกษา สาํนักวิชาการจดัการ  โทรศัพท 0-7567-2208 ,  0-7567-2412 
  2. สําหรับผูประสงคศึกษาท่ีสุราษฎรธานี    กําหนดการประกาศผลสอบและกําหนดการอื่น ๆ  
                แจงใหทราบผาน   Website :  http://surat.wu.ac.th , http://management.wu.ac.th/grad 

    หรือสอบถามไดที ่ 
   ศูนยวิทยบริการ จ.สุราษฎรธานี  โทรศัพท   0 7722 5260-3  หรือ  
   สํานักวิชาการจัดการ   โทรศัพท   0 7567 2208 , 0 7567 2412 
  3.  หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมีสทิธ์ิสมคัรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 

               ติดตอสอบถามไดที่  
   ประธานหลักสูตร/ผูประสานงานหลักสูตร 
   โทรศัพท  0 7567 2208, 0 7567 2412 
   E-mail  mba_walailak@hotmail.com 
  4.  หากมีการขยายเวลาการรบัสมัครหลักสูตรจะประชาสมัพันธใหทราบภายหลงั 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    สํานักวิชา    สารสนเทศศาสตร 
สาขา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
แผนการศึกษา     แบบ 1.1 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 
  แบบ 2.1 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จํานวนรับนักศึกษา   10    คน    
 

กําหนดการรับสมัคร  ตลอดปการศึกษา 
  

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
-   สาํเร ็จการศึกษาระดับปรญิญาโทสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

 

 กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ     
-   แจงใหทราบภายหลัง 

 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบสัมภาษณ 

 

หมายเหตุ  1. กรณีมผีูสมัครแผนการศึกษา แบบ 2.1 นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพจิารณารับเขาศึกษา 
              ในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 

  2. ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดการสมคัรไดโดยตรงที ่ 
          โครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  โทรศัพท 0 7567 2204 , 0 7567 2400 , 0 7567 2212 

โทรสาร 0 7567 2205  หรือ 
    ดูรายละเอียดไดจาก  Website : http://mit.wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     สํานักวิชา    สารสนเทศศาสตร 
สาขา   การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
แผนการศึกษา    แผน ก แบบ ก 1  เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ  

 แผน ก แบบ ก 2  เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชา 
 แผน ข เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมีการศึกษาคนควา 

อิสระ  หรือทําโครงงาน 
จํานวนรับนักศึกษา   40    คน  ( หลักสตูรพเิศษ  30 คน  , หลักสูตรปกติ  10 คน  เรียนวันเสาร – วันอาทิตย )       

กําหนดการรับสมัคร ตลอดปการศึกษา 
  

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร                                                        
- สําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีกุสาขา 

 

 กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ     
-   แจงใหทราบภายหลัง 

 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
- IT  พื้นฐาน 
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 

หมายเหตุ  ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดการสมัครไดโดยตรงที ่ 
  โครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  โทรศัพท 0 7567 2204 , 0 7567 2400 , 0 7567 2212 

โทรสาร 0 7567 2205  หรือ 
ดูรายละเอียดไดจาก  Website : http://mit.wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร  
สาขา  อุตสาหกรรมเกษตร  
แผนการศึกษา แบบ ๑ (1.1 , 1.2) เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 
 แบบ ๒ (2.1 , 2.2) เนนการวิจัยโดยการทาํวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
  

จํานวนรับสมัครนักศึกษา  7   คน   
 -  ดานเทคโนโลยีชีวภาพ เนนงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับ Molecular Genetics, Fermentation Technology, 
Enzymes, Fermented Food} Biopolymers, ดานชีวมวลและปาลมนํ้ามนั อยางใดอยางหน่ึงที่เกี่ยวของ 
 -  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  เนนงานวิจัยที่เกีย่วของกับ เทคโนโลยีผลิตภัณฑผักและผลไม,  
จุลชีววิทยาอาหาร, เคมีและเทคโนโลยีเน้ือสัตว, เคมีและคุณภาพสัตวนํ้า, เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม, เทคโนโลยีไขมันและ
นํ้ามนั อยางใดอยางหน่ึงทีเ่กี่ยวของ     
 

กําหนดการรับสมัคร  ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร  
 ๑. สําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา หรือมหีลกัฐานรับรองวาจะสําเรจ็การศึกษา 
  ข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 ๒. สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเทา หรือมหีลักฐานรับรองวาจะสําเรจ็    
              การศึกษาข้ันปรญิญาตรี หรือเทยีบเทาจากมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลยั 

 รบัรองในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลกัสูตรที่จะเขาศึกษา โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
นับถึงภาคการศึกษากอนสุดทายไมตํ่ากวา ๓.๒๕ หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามที่สภาวิชาการกําหนด หรือ 

 ๓. สําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรแีละมปีระสบการณวิจัย โดยมีผลงานวิจัยตีพมิพเผยแพรในวารสาร 
  วิชาการซึ่งเป นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน หรือผลิตผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
 ๔. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด 
 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบสัมภาษณ 
 

หมายเหตุ 1. กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แบบ ๒ (2.1, 2.2) นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพิจารณารบัเขาศึกษา 
                  ในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน  
  2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  
                 สามารถติดตอสอบถามไดที่ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา แซหล ี
   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
   โทรศัพท  ๐ ๗๕๖๗ ๒๓65 , ๐ ๗๕๖๗ ๒๓๐๓  
   E-Mail  :  snisa@wu.ac.th     
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร  
สาขา  อุตสาหกรรมเกษตร  
แผนการศึกษา  แผน ก แบบ ก๑ เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 
  แผน ก แบบ ก๒ เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 
 

จํานวนรับสมัครนักศึกษา 11 คน   
 -  ดานเทคโนโลยีชีวภาพ เนนงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับ Molecular Genetics, Fermentation Technology, 
Enzymes, Fermented Food, Biopolymers, ดานชีวมวลและปาลมนํ้ามนั อยางใดอยางหน่ึงที่เกี่ยวของ 
 -  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  เนนงานวิจัยที่เกีย่วของกับ เทคโนโลยีผลิตภัณฑผักและผลไม,  
จุลชีววิทยาอาหาร, เคมีและเทคโนโลยีเน้ือสัตว, เคมีและคุณภาพสัตวนํ้า, เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม, เทคโนโลยีไขมันและ
นํ้ามนั อยางใดอยางหน่ึงทีเ่กี่ยวของ     
 

กําหนดการรับสมคัร ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 สําเร ็จการศึกษาข้ันปรญิญาตรีหรือเทียบเทาหรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตร ี
หรอืเทียบเทา จากมหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีส่ภามหาวิทยาลัยรบัรอง โดยมีผลการเรียนอยางใดอยางหน่ึง 
 ๑.  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ หรือเทียบเทา หรือ 
 ๒.  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ หรือเทียบเทา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก     
              ซึ่งเกี่ยวของกับหลักสูตรที่จะเขาศึกษาไมตํ่ากวา ๒.๗๕ หรือเทียบเทา หรือ 
 ๓.  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ และมีประสบการณในการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับหลักสูตร 
  ที่จะเขาศึกษา ไมนอยกวา ๑ ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือจากผูบังคับบัญชา หรือ 
 ๔.  ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบสัมภาษณ 
 
หมายเหตุ  1. กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 นอยกวา 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเขาศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอื่นแทน 
   2.  หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  
       ติดตอสอบถามไดที่ 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา  แซหล ี
    ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
    โทรศัพท  ๐ ๗๕๖๗ ๒๓65 , ๐ ๗๕๖๗ ๒๓๐๓ 
    E-Mail  :  snisa@wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร  
สาขา  วิทยาศาสตรการเกษตร  
แผนการศึกษา แบบ ๑ (1.1 , 1.2) เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 
 แบบ ๒ (2.1 , 2.2) เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จํานวนรับสมัครนักศึกษา  6   คน   
 

กําหนดการรับสมัคร  ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร  
 ๑. สําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเรจ็การศึกษา 
  ข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเป นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลกัสูตรปริญญาโทหรือเทียบเทา  
              จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 ๒. สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมหีลักฐานรบัรองวาจะสําเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตร ี
              หรือเทียบเทา หรอืเป นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลกัสูตรปริญญาตรหีรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย  
              หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีม่หาวิทยาลัยรบัรองในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลกัสูตรทีจ่ะ 
              เขาศึกษา ที่มีผลการเรยีนดีมากและมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอทีจ่ะทําวิทยานิพนธได  
              และมีคุณสมบติัอื่นตามทีส่ภาวิชาการกาํหนด หรอื 
 ๓. สําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเทา สําหรับหลักสูตรที่ถูกกําหนดเป นสาขาขาดแคลนโดย สกว.  
  ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดทายตํ่ากวา 3.25 และผลการเรียนตองอยูใน 10%  
     แรกของช้ัน และสําหรบัสาขาทั่วไป กรณีเกียรตินิยมอันดับสองตองอยูใน 25% แรกของช้ัน หรือ 
 4. สาํเรจ็การศึกษาข้ันปรญิญาตรีและมีประสบการณการวิจยั โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ 
              ซึ่งเป นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือผลิตผลงานที่ไดรับการจดสทิธิบัตร หรอื 
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด 
 6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 นําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ และสอบสัมภาษณ 
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หมายเหตุ  1.  กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แบบ ๒ (2.1 , 2.2) นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพจิารณารับเขาศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
   2.  หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  
               ติดตอสอบถามไดที่ 
    รองศาสตราจารย ดร.มนตรี อิสรไกรศีล 
    ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร     
    โทรศัพท   081 9587737 , ๐ ๗๕๖๗ ๒๓53 
    E-Mail    : imontree@wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
  

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สํานักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร  
สาขา  วิทยาศาสตรการเกษตร  
แผนการศึกษา  แผน ก แบบ ก๑ เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 
  แผน ก แบบ ก๒ เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 
จํานวนรับสมัครนักศึกษา  13   คน  
 

กําหนดการรับสมัคร     ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 1. สําเรจ็การศึกษาข้ันปรญิญาตรีหรือเทียบเทา หรือมหีลกัฐานรับรองวาจะสําเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตรหีรอื  
              เทียบเทา หรือเป นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลกัสูตรปริญญาตรหีรอืเทียบเทา จากมหาวิทยาลัย 
              หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีม่หาวิทยาลัยรบัรอง โดยมีผลการเรียนอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
   1.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ หรือเทียบเทา หรือ 
   1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ หรือเทียบเทา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก     
                        ซึ่งเกี่ยวของกับหลักสูตรที่จะเขาศึกษาไมตํ่ากวา ๒.๗๕ หรือเทียบเทา หรือ 
   1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ และมีประสบการณในการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับหลักสูตร 
                        ที่จะเขาศึกษา ไมนอยกวา ๑ ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือจากผูบังคับบัญชา หรือ 
   1.4 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด 
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 นําเสนอโครงรางวิทยานิพนธและสอบสัมภาษณ 
 

หมายเหตุ  1.  กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 นอยกวา 5 คน หลักสตูรจะพจิารณารบัเขาศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอื่นแทน 
   2.  หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  
               ติดตอสอบถามไดที่ 
    รองศาสตราจารย ดร.มนตรี อิสรไกรศีล 
    ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร     
    โทรศัพท   081 9587737 , ๐ ๗๕๖๗ ๒๓53 
    E-Mail    : imontree@wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      สํานักวิชา    วิศวกรรมศาสตรและทรพัยากร 
สาขา        วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ 
แผนการศึกษา    แบบ 1 (1.1 , 1.2) เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 
 

จํานวนรับนักศึกษา         5  คน 
 

กําหนดการรับสมัคร      ตลอดปการศึกษา         
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
1. สําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาวัสดุศาสตร  วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรพอลิเมอร

วิศวกรรมวัสดุ  วนผลิตภัณฑ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ( ไมและพอลิเมอร ) หรือมีหลักฐานรับรองวาจะ
สําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาโท หรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ 

2. สําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา 
ข้ันปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองใน 
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรที่จะเขาศึกษา โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึง
ภาคการศึกษากอนสุดทายไมตํ่ากวา 3.25 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามที่สภาวิชาการกําหนด  หรือ 

3. สําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณวิจัย  โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสาร        
วิชาการซึ่งเป นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน  หรือผลิตผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

4. มีคุณสมบติัเฉพาะตามที่คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด 
 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 กําหนดการสอบและประกาศผลสอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  ทั้งน้ีหลกัสูตรจะแจงให
ทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบขอเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ 
 

หมายเหตุ หากผูสมัครมีขอสงสยัเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมคัร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร           
                     สามารถติดตอสอบถามไดที ่ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุฤกษ  คงทอง  
โทรศัพท        0 7567 2326  ,  0 7567 2383 
E-Mail       :   ksureurg@wu.ac.th 
Website   :    http://engineer.wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต           สํานักวิชา    วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
สาขา         วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ 
แผนการศึกษา    แผน ก แบบ ก1   เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ  

 แผน ก แบบ ก2   เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
จํานวนรับนักศึกษา          10  คน 
 

กําหนดการรับสมัคร  ตลอดปการศึกษา         
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
สําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวัสดุศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

วิศวกรรมวัสดุ วนผลิตภัณฑ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ( ไมและพอลิเมอร )  หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา
ข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีผลการเรียนอยาง
ใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 หรือเทียบเทา หรอื 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 หรือเทียบเทา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกซึง่เกี่ยวของ

กับหลักสูตรที่จะเขาศึกษาไมตํ่ากวา 2.75 หรือเทียบเทา หรือ 
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และมปีระสบการณในการทํางานซึง่เกี่ยวของกับหลักสูตรทีจ่ะเขา

ศึกษา ไมนอยกวา 1 ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือจากผูบังคับบัญชา หรอื 
4. ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลกัสูตร  

 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 กําหนดการสอบและประกาศผลสอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  ทั้งน้ีหลกัสูตรจะแจงให
ทราบภายหลัง 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบขอเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ 
 

หมายเหตุ 1. กรณีสมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพิจารณารบัเขาศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอื่นแทน 

2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมคัร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร           
              สามารถติดตอสอบถามไดที ่ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุฤกษ  คงทอง  
โทรศัพท        0 7567 2326  ,  0 7567 2383    
E-Mail      :     ksureurg@wu.ac.th 
Website   :    http://engineer.wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      สํานักวิชา    วิศวกรรมศาสตรและทรพัยากร 
สาขา        วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 
แผนการศึกษา    แบบ 1 (1.1 , 1.2) เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 
  แบบ 2 (2.1 , 2.2)  เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 

  

จํานวนรับนักศึกษา         5  คน 
 

กําหนดการรับสมัคร      ตลอดปการศึกษา         
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 1.1 
 - สําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือเป นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรอื่น ๆ ที่เทียบเทา และ 
 - เป นผูมผีลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมนอยกวาระดับเกียรตินิยม  หรือเป นผูทีม่ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย 2 ป และ 
 - ผานการประเมินวามีศักยภาพในการทําวิจัย 
 - โดยทั้งน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
 ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 1.2 
 - สําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา  หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา หรือเป นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรอื่น ๆ ที่เทียบเทา และ 
 - เป นผูมผีลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรไีมนอยกวาระดับเกียรตินิยม  หรือเป นผูทีม่ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย 2 ป และ 
 - จะตองผานการประเมินวามีศักยภาพในการทําวิจัย 
 - โดยทั้งน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
 ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 2.1 
 - สําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือเป นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคมี
และกระบวนการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรอื่น ๆ ที่เทียบเทา และ 
 - เป นผูมผีลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3.25  หรอืเป นผูที่มีประสบการณการ
ทํางานที่เกี่ยวของกบัสาขาวิชาอยางนอย 2 ป และ 
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 - ผูสําเรจ็การศึกษาในบางสาขา อาจจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรบัพื้นฐานเพิม่เติม 
 - โดยทั้งน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
 ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 2.2 
 - สําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา หรือเป นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรอื่น ๆ ที่เทียบเทา และ 
 - เป นผูมผีลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรไีมนอยกวาระดับเกียรตินิยม  หรือเป นผูทีม่ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย 2 ป และ 
 - ผูสําเรจ็การศึกษาในบางสาขา อาจจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรบัพื้นฐานเพิม่เติม 
 - โดยทั้งน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
 
กําหนดการสอบคัดเลือก /วันประกาศผลการสอบ 
 กําหนดการสอบและประกาศผลสอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร ทัง้น้ีหลักสูตรจะแจงให
ทราบภายหลัง 
 
ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบสัมภาษณ 
 
หมายเหตุ  1.  กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แบบ ๒ (2.1 , 2.2) นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพจิารณารับเขาศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
  2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมคัร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร  
                        ติดตอสอบถามไดที ่
   อาจารย ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ 
   โทรศัพท  0 7567 2335 ,  0 7567 2383 
   E-mail    :  smonthia@wu.ac.th 
   Website  :  http://engineer.wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สํานักวิชา    วิศวกรรมศาสตรและทรพัยากร 
สาขา        วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 
แผนการศึกษา     แผน ก แบบ ก1   เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ  

  แผน ก แบบ ก2   เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
  

จํานวนรับนักศึกษา         10  คน 
 

กําหนดการรับสมัคร      ตลอดปการศึกษา         
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 สําเร ็จการศึกษาข้ันปรญิญาตรีหรือเทียบเทา หรือมหีลกัฐานรับรองวาจะสําเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตรหีรอื
เทยีบเทา หรือเป นนักศึกษาภาคการศึกษาสดุทายของหลกัสตูรปรญิญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลยัหรือ
สถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิง่แวดลอม  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคมี
และกระบวนการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรอื่น ๆ โดยมผีลการเรียนอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

แผน ก แบบ ก1  
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.75 หรอืเป นผูที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยาง

นอย 2 ปและ 
- จะตองผานการประเมินวามีศักยภาพในการทําวิจัย 
-โดยทั้งน้ีใหข้ึนอยูกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจําหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 หรอืเป นผูที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยาง

นอย 2 ปและ 
- จะตองผานการประเมินวามีศักยภาพในการทําวิจัย 
- ผูสําเรจ็การศึกษาในบางสาขา อาจจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรบัพื้นฐานเพิม่เติม 
- โดยทั้งน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
แผน  ข 
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 หรอืเป นผูที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยาง

นอย 2 ปและ 
- จะตองผานการประเมินวามีศักยภาพในการทําวิจัย 
- ผูสําเรจ็การศึกษาในบางสาขา อาจจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรบัพื้นฐานเพิม่เติม 
- โดยทั้งน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
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กําหนดการสอบคัดเลือก /วันประกาศผลการสอบ 
 กําหนดการสอบและประกาศผลสอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร ทัง้น้ีหลักสูตรจะแจงให
ทราบภายหลัง 
 
ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบสัมภาษณ 
 
หมายเหตุ  1.  กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพจิารณารบัเขาศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอื่นแทน 
  2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมคัร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร 
                        ติดตอสอบถามไดที ่
   อาจารย ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ 
   โทรศัพท  0 7567 2335 0 7567 2383 
   E-mail    :   smonthia@wu.ac.th 
   Website  :  http://engineer.wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    สํานักวิชา   สหเวชศาสตร 
สาขา        ชีวเวชศาสตร 
แผนการศึกษา  

แบบ 1   แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรู  มหาวิทยาลัย 
   อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากจิกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก ็ได   
   โดยไมนับหนวยวิชาแตจะตองมผีลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ดังน้ี 

  แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาสําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ  
    ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

  แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาสาํเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีหรือ กําลงัศึกษาระดับปริญญาโท 
     จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
แบบ 2  แผนการศึกษาทีเ่นนการวิจัยโดยมีการทาํวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง และกอใหเกิดความ 
 กาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังน้ี 
 แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาสาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  

      60 หนวยกิต โดยตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 45 หนวยกิต  และตอง 
      ศึกษารายวิชาบังคับอีก 10 หนวยกิต และรายวิชาเลือกอยางนอย 5 หนวยกิต 

 แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาสาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี หรอื กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 
รวมตลอดหลกัสตูรไมนอยกวา 90 หนวยกิต จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  

   60 หนวยกิต และตองศึกษารายวิชาบงัคับ 10 หนวยกิต และรายวิชาเลือก 
   อยางนอย 20 หนวยกิต   
 

จํานวนรับนักศึกษา     5   คน     
 

กําหนดการรับสมัคร ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ๑. สําเร ็จการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเรจ็การศึกษา 
  ข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเป นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลกัสูตรปริญญาโทหรือเทียบเทา  
              จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 ๒. สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมหีลักฐานรบัรองวาจะสําเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตร ี
              หรือเทียบเทา หรอืเป นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลกัสูตรปริญญาตรหีรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย  
              หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีม่หาวิทยาลัยรบัรองในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลกัสูตรทีจ่ะ 
              เขาศึกษา ที่มีผลการเรยีนดีมากและมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอทีจ่ะทําวิทยานิพนธได  
              และมีคุณสมบติัอื่นตามทีส่ภาวิชาการกาํหนด หรอื 
 ๓. สําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเทา สําหรับหลักสูตรที่ถูกกําหนดเป นสาขาขาดแคลนโดย สกว.  
  ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดทายตํ่ากวา 3.25 และผลการเรียนตองอยูใน 10%  
     แรกของช้ัน และสําหรบัสาขาทั่วไป กรณีเกียรตินิยมอันดับสองตองอยูใน 25% แรกของช้ัน หรือ 
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 4. สาํเรจ็การศึกษาข้ันปรญิญาตรีและมีประสบการณการวิจยั โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ 
              ซึ่งเป นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือผลิตผลงานที่ไดรับการจดสทิธิบัตร หรอื 
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด 
 6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 

สอบสัมภาษณ  
 - ใหนําเอกสารเชิงหลกัการ ( Concept paper ) เป นขอมลูรวมพิจารณาแนวทางการศึกษาวิจัย 

                  เพื่อวิทยานิพนธ 
 
กําหนดการสอบคัดเลือก 
 หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 
 
หมายเหตุ  1.  กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แบบ ๒ (2.1 , 2.2) นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพจิารณารับเขาศึกษา 
                         ในแบบอื่นแทน 
  2.  หากผูสมัครมีขอสงสยัเกี่ยวกับคุณสมบติัของผูสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร 

          ติดตอสอบถามไดที่  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา  จุงลก 
โทรศัพท   0-7567-2197   E-mail : cwarang@wu.ac.th  หรือ 
อาจารย ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร 
โทรศัพท   0-7567-2473    E-mail : kwuntida.ut@wu.ac.th                     
โทรสาร    0-7567-2106                       

3. มหาวิทยาลยัจะแจงกาํหนดการสอบคัดเลอืกใหผูสมัครทราบภายหลัง 
4. มหาวิทยาลยัจะแจงผลการสอบคัดเลือกใหผูสมัครทราบโดยตรง 
5. website : หลักสูตรชีวเวชศาสตร   http://master-shh.wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

 
หลักสูตร       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สํานักวิชา   สหเวชศาสตร 
สาขา        ชีวเวชศาสตร 
แผนการศึกษา  
 แผน ก    แผนการศึกษาเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ มี 2 ลกัษณะ คือ 
  แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึง่มคีาเทียบไดไมนอยกวา 45 หนวยกิต ทั้งน้ี 
   มหาวิทยาลยัอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรม 
   ทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก ็ไดโดยไมนับหนวยวิชา แตตองมีผลสัมฤทธ์ิ   
                                         ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 30 หนวยกิต และศึกษา 
   รายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวยวิชารวมทั้งหมด 
   ไมนอยกวา 45 หนวยวิชา 
จํานวนรับนักศึกษา     10   คน    
 

กําหนดการรับสมัคร ตลอดปการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
 1. สําเรจ็การศึกษาข้ันปรญิญาตรีหรือเทียบเทา หรือมหีลกัฐานรับรองวาจะสําเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตรหีรอื  
              เทียบเทา หรือเป นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลกัสูตรปริญญาตรหีรอืเทียบเทา จากมหาวิทยาลยั 
              หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีม่หาวิทยาลัยรบัรอง โดยมีผลการเรียนอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
   1.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ หรือเทียบเทา หรือ 
   1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ หรือเทียบเทา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก     
                        ซึ่งเกี่ยวของกับหลักสูตรที่จะเขาศึกษาไมตํ่ากวา ๒.๗๕ หรือเทียบเทา หรือ 
   1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ และมีประสบการณในการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับหลักสูตร 
                        ที่จะเขาศึกษา ไมนอยกวา ๑ ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือจากผูบังคับบัญชา หรือ 
   1.4 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด 
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 

สอบสัมภาษณ 
- ใหนําเอกสารเชิงหลกัการ ( Concept paper ) เป นขอมลูรวมพิจารณาแนวทางการศึกษาวิจัย 
  เพื่อวิทยานิพนธ 
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กําหนดการสอบคัดเลือก 
 หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 
 
หมายเหตุ  1.  กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพจิารณารบัเขาศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอื่นแทน 
  2.  หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร 

          ติดตอสอบถามไดที่  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา  จุงลก 
โทรศัพท   0-7567-2197   E-mail : cwarang@wu.ac.th  หรือ 
อาจารย ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร 
โทรศัพท   0-7567-2473    E-mail : kwuntida.ut@wu.ac.th                     
โทรสาร    0-7567-2106                       

3. มหาวิทยาลยัจะแจงกาํหนดการสอบคัดเลอืกใหผูสมัครทราบภายหลัง 
4. มหาวิทยาลยัจะแจงผลการสอบคัดเลือกใหผูสมัครทราบโดยตรง 
5. website : หลักสูตรชีวเวชศาสตร   http://master-shh.wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

หลักสูตร         สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   สํานักวิชา   สาธารณสุขศาสตร 
วิชาเอก    บริหารสาธารณสุข  ,  การสรางเสรมิสุขภาพ 
แผนการศึกษา     แผน ก แบบ ก๑ เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 
 แผน ก แบบ ก๒ เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 
 

จํานวนรับนักศึกษา               20  คน (แผน ก แบบ ก1 จํานวน 10 คน และแผน ก แบบ ก2 จํานวน 10 คน) 
 หลักสูตรปกติ (จัดการเรียนการสอนในวันราชการ)    

หลักสูตรพิเศษ (จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันหยุดสุดสปัดาห)    
 

กําหนดการรับสมัคร ตลอดปการศึกษาและเริม่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบติัตามมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต ไดแก  
 1. เป นผูสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรดีานวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือทีเ่กี่ยวของจาก 
มหาวิทยาลยัหรอืสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลยัรับรอง 

2. เป นผูสําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณการทํางานดานสาธารณสุข หรือที่เกี่ยวของไมนอยกวา 2 ป หลังจากสําเร ็จ
การศึกษาปริญญาตร ี

3. ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีตองไดแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 หรือกรณีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตํ่ากวา 2.50 ควรมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ป และมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา 

4. ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรงซึ่งจะเป นอุปสรรคตอการศึกษาโดยมีหนังสือรับรองจากผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

5. ผูสมัครเขาศึกษาซึ่งมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑขางตน อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขารับการ
คัดเลือกเขาศึกษา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
  

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 หลักสูตรจะประกาศใหทราบภายหลัง 
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ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
 สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
 
จุดเดนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 มุงเนนการเรียนใหสําเร ็จตามแผนการศึกษาภายใน 2 ปการศึกษา (6 ภาคการศึกษา) โดยจัดใหม ี

1. รายวิชาเตรยีมความพรอมของนักศึกษาในชวงกอนการเรียนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การสบืคน และ
สาธารณสุขพื้นฐาน 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงรางการวิจัยในภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตร โดยบรูณาการ
ไวในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเฉพาะทีส่อดคลองกับการปฏิบัติงานในพื้นที่และความสนใจใน
การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธจํานวน 4 กลุมรายวิชา คือ 

3.1 กลุมวิชาบริหารสาธารณสุข 
3.2 กลุมวิชาการพฒันาสขุภาพชุมชน 
3.3 กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
3.4 กลุมวิชาวิจัยเพือ่การพัฒนาสุขภาพ 

4. การดําเนินการเรียนการสอนเนนการใชพื้นที่เป นฐาน และการพัฒนาสูความเป นสากลระดับชาติและ
นานาชาติ 

5. หลักสูตรมีการสนับสนุนในการเรยีนทัง้ทุนการศึกษา ทุนผูชวยวิจัย ทุนทําวิทยานิพนธ และทุนเช่ือมโยง
บัณฑิต โดยการพจิารณาจากคณะกรรมการบณัฑติศึกษาประจําหลักสูตรฯ 

 
หมายเหตุ 1. กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 นอยกวา 5 คน หลกัสูตรฯ จะพจิารณารบัเขาศึกษาใน 
                        แผน ก แบบ ก1 แทน 

2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
                        ติดตอสอบถามไดที ่  
   รองศาสตราจารย ดร.จรวย สุวรรณบํารุง 
   ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
   สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

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

   Website :   http://sph.wu.ac.th/ 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร          พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต      สํานักวิชา   พยาบาลศาสตร 
สาขา         การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
แผนการศึกษา    แผน ก แบบ ก2   เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชา 
 

จํานวนรับนักศึกษา           5 คน     
 

กําหนดการรับสมัคร     ตลอดปการศึกษา  ( สําหรบัผูที่ประสงคจะเขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560  
                                          จะตองสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ) 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
1.   คุณสมบติัทั่วไปเป นไปตามขอบงัคับมหาวิทยาลยัวลัยลกัษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2560 
2.   คุณสมบัติเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร 
 2.1  สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร  โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

                           ไมตํ่ากวา 2.50 ( หากเป นหลักสูตรตอเน่ืองใหแนบหลักฐานการศึกษาระดับตนดวย ) 
2.2  มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอยางนอย 1 ป 

                     2.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลช้ัน 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภช้ัน 1  
          2.4  คุณสมบติัอื่น ๆ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลกัสูตร 
                 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 เดือนพฤษภาคม 2560 สัปดาหที่ 1 - ประกาศรายช่ือผูมีสทิธ์ิสอบ 
    สัปดาหที่ 2-3 - สอบขอเขียน-สอบสมัภาษณ 
    สัปดาหที่ 4 - ประกาศผลการสอบคัดเลอืก 
 ( กําหนดวันที่แนนอนจะแจงใหทราบภายหลังที่  http://nurse.wu.ac.th ) 
  

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
1. พิจารณาแนวทางการทําวิจัยและการพฒันาบทบาทของตัวเองของผูสมัคร เพื่อประเมินทักษะ 

ทางวิชาการตอการศึกษาตอระดับปริญญาโท 
2. สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ 
3. สอบสัมภาษณ 

 
หมายเหตุ 1. กรณีมีผูสมัครนอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะขยายเวลารบัสมัครเพิ่ม และอาจจะพจิารณารบัเขาศึกษา 
                         ในภาคการศึกษาถัดไป 

2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
                        สามารถติดตอสอบถามไดที ่ ประธานหลักสูตร 
        ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัยนา  หนูนิล   

โทรศัพท    0 7567 2161 , 081 2705583  
E-mail   :  nnaiyana@hotmail.com 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร           พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต     สํานักวิชา   พยาบาลศาสตร 
สาขา          การพยาบาลผูใหญ 
แผนการศึกษา     แผน ก แบบ ก2    เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชา 
 

จํานวนรับนักศึกษา           5 คน   
 

กําหนดการรับสมัคร     ตลอดปการศึกษา  ( นักศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560  
                                          จะตองสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ) 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
1. คุณสมบติัทั่วไปเป นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลยัวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2560 
2.   คุณสมบติัเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร 
 2.1  สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลกัสูตรไมตํ่ากวา  

                           2.50 ( หากเป นหลักสูตรตอเน่ืองใหแนบหลกัฐานการศึกษาระดับตนดวย ) 
         2.2  มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอยางนอย 1 ป 

                     2.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลช้ัน 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภช้ัน 1  
           2.4  คุณสมบติัอื่น ๆ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
                  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 เดือนพฤษภาคม 2560 สัปดาหที่ 1 - ประกาศรายช่ือผูมีสทิธ์ิสอบ 
    สัปดาหที่ 2-3 - สอบขอเขียน-สอบสมัภาษณ 
    สัปดาหที่ 4 - ประกาศผลการสอบคัดเลอืก 
 ( กําหนดวันที่แนนอนจะแจงใหทราบภายหลังที่  http://nurse.wu.ac.th ) 
  

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
1. พิจารณาแนวทางการทําวิจัยและการพฒันาบทบาทของตัวเองของผูสมัคร เพื่อประเมินทักษะ 

ทางวิชาการตอการศึกษาตอระดับปริญญาโท 
2. สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ 
3. สอบสัมภาษณ 

 
หมายเหตุ 1. กรณีมีผูสมัครนอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะขยายเวลารบัสมัครเพิ่ม และอาจจะพจิารณารบัเขาศึกษา 
                         ในภาคการศึกษาถัดไป 

2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
                        ติดตอสอบถามไดที ่ ประธานหลักสูตร 
        ผูชวยศาสตราจารย ดร.จอม   สุวรรณโณ  

โทรศัพท    0 7567 2161     
E-mail   :  sjom@wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สํานักวิชา  เภสัชศาสตร 
สาขา  วิทยาการดานยาและเครื่องสําอาง 
แผนการศึกษา   แบบ ๑ (๑.๑, ๑.๒) เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 

แบบ ๒ (๒.๑, ๒.๒) เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 

จํานวนรับนักศึกษา  ๕ คน 

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

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
๑. ผูมสีิทธ์ิสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ ๑.๑ 

1.1 เป นผูสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา 
ข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา ในหลักสูตรเภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๕๐ หรือ 

1.2 เป นผูสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา 
ข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา ในหลักสูตรเภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง ที่มีประสบการณ
การทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย ๒ ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือผูบังคับบัญชา และมี
ประสบการณการวิจัย โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการซึ่งเป นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน หรือผลิตผลงานที่
ไดรับการจดสิทธิบัตร 

๒. ผูมสีิทธ์ิสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ ๑.๒ 
     2.1 เป นผูสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา 

ข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในหลักสูตรเภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๕๐  

2.2  ผูมีคุณสมบัติอยางอื่นนอกเหนือจากน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตร 
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๓. ผูมสีิทธ์ิสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ ๒.๑ 

  3.1 เป นผูสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา 
ข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา ในหลักสูตรเภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๒๕ หรือ 
  3.2 เป นผูสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา 
ข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทา ในหลักสูตรเภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง ที่มีประสบการณ
การทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย ๒ ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือผูบังคับบัญชา 

๔. ผูมสีิทธ์ิสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ ๒.๒ 
  4.1 เป นผูสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา 
ข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในหลักสูตรเภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๒๕  

4.2 ผูมีคุณสมบัติอยางอื่นนอกเหนือจากน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตร 

๕. ผูสมัครตองสงแบบรายงานประวัติและผลงานประกอบการสมัครเพิ่มเติม ซึ่งดาวนโหลดไดจากเว็บไซตรับสมัคร 
๖. มีคุณสมบติัอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบณัฑติศึกษาประจําหลักสูตรเห ็นชอบ 

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

 
หมายเหตุ 1. กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แบบ ๒ (๒.๑, ๒.๒) นอยกวา 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารบัเขาศึกษา 

   ในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
  2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมคัร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร 

              ติดตอสอบถามไดที ่
อาจารย ดร.อรรถวดี แซหยุน 

        โทรศัพท    ๐ ๗๕๖๗ ๒๘๒๕, ๐ ๗๕๖๗ ๒๘๐๘-๑๐, ๐๙ ๘๖๗๐ ๕๒๘๘ 
 E-mail   :   attawadee.sa@wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สํานักวิชา  เภสัชศาสตร 
สาขา  วิทยาการดานยาและเครื่องสําอาง 
แผนการศึกษา   แผน ก แบบ ก๑ เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 

แผน ก แบบ ก๒ เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 

จํานวนรับนักศึกษา  ๕ คน 

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

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
๑. ผูมสีิทธ์ิสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ ก ๑ 

  1.1 เป นผูสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา 
ข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในหลักสูตรเภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ หรือ 

1.2 เป นผูสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา 
ข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในหลักสูตรเภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง ที่มีประสบการณ
การทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย ๒ ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือผูบังคับบัญชา และมี
ประสบการณการวิจัย โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการซึ่งเป นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน หรือผลิตผลงานที่
ไดรับการจดสิทธิบัตร 

๒. ผูมสีิทธ์ิสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ ก ๒ 
2.1 เป นผูสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา 

ข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในหลักสูตรเภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ หรือ 
  2.2 เป นผูสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษา 
ข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในหลักสูตรเภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง ที่มีประสบการณ
การทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย ๒ ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือผูบังคับบัญชา 
 3.  ผูสมัครตองสงแบบรายงานประวัติและผลงานประกอบการสมัครเพิ่มเติม ซึ่งดาวนโหลดไดจากเว็บไซตรับสมัคร 

4.  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรเห ็นชอบ 
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กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
หลักสูตรจะแจงใหทราบภายหลงั 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

หมายเหตุ 1. กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก๒ นอยกวา 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเขาศึกษา 
      ในแผนการศึกษาอื่นแทน 
  2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธ์ิสมคัร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร 

              ติดตอสอบถามไดที ่
อาจารย ดร.อรรถวดี แซหยุน 

        โทรศัพท    ๐ ๗๕๖๗ ๒๘๒๕, ๐ ๗๕๖๗ ๒๘๐๘-๑๐, ๐๙ ๘๖๗๐ ๕๒๘๘ 
 E-mail   :   attawadee.sa@wu.ac.th 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 

หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สํานักวิชา  แพทยศาสตร 
สาขา  วิทยาศาสตรการแพทย 
แผนการศึกษา   แบบ ๑ (๑.๑) เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ 

แบบ ๒ (๒.๑, ๒.๒) เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 
จํานวนรับนักศึกษา  ๕ คน 
กําหนดการรับสมัคร  ตลอดปการศึกษา 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 

1. ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 1.1 (สําหรับผูสําเรจ็ปรญิญาโท) 
     สําเร ็จการศึกษาปริญญาโทดานวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.25 และมีผลงานวิชาการในลักษณะบทความวิจัยเผยแพรในวารสารดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ระดับชาติ (TCI กลุม 1) หรือระดับนานาชาติ โดยมีบทบาทเป นผูวิจัยหลักหรือเป นผูประพันธซึ่งเป นผูติดตอกับ
สํานักพิมพ (Corresponding author) จํานวนไมนอยกวา 1 เรื่องที่ไมเป นสวนหน่ึงของวิทยานิพนธเพื่อใชในการสําเร ็จ
การศึกษา 

2. ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 2.1 (สําหรับผูสําเรจ็ปรญิญาโท) 
     สําเร ็จการศึกษาปริญญาโทดานวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ 

และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
3. ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร แบบ 2.2 (สําหรับผูสําเร ็จปริญญาตร)ี 

                สําเร ็จการศึกษาปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ 
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.25 

4. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
5. ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง ซึง่จะเป นอุปสรรคตอการศึกษาโดยมหีนังสอื รบัรองจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
6. มีความประพฤติดี 
7. เป นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด  

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 ติดตามรายละเอียดไดจากเว็บไซด http://smd.wu.ac.th/ 
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ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 

สอบขอเขียน รายวิชาดานวิทยาศาสตรการแพทย 
สอบสัมภาษณ 

 

หมายเหตุ 1. กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แบบ 2 (2.1, 2.2) นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพิจารณารบัเขา 
    ศึกษาในแผนการศึกษาแบบอื่นแทน 
2. หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบติัของผูมสีิทธิสมคัร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร 

ติดตอสอบถามไดที่  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชชูาติ พันธสวัสด์ิ (ประธานหลักสูตร) 

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชชานีย จริยพงศ (ผูประสานงานหลักสูตร) 
โทรศัพท 0 7567 2885 โทรสาร 0 75672807 

     E-mail  :   jpitcha@wu.ac.th 
          หรือ ติดตามรายละเอียดไดจาก Website: http://smd.wu.ac.th/ 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 

หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สํานักวิชา  แพทยศาสตร 
สาขา  วิทยาศาสตรการแพทย 
แผนการศึกษา   แผน ก แบบ ก2 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 
จํานวนรับนักศึกษา 10 คน 
กําหนดการรับสมัคร ตลอดปการศึกษา 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 

1. สําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ หรือสาขาวิชา
อื่นๆที่เกี่ยวของ หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร ็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองดานวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่
เกี่ยวของ 

2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 หรือเทียบเทา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุมวิชา
วิทยาศาสตรการแพทยซึ่งเกี่ยวของกับหลักสูตรที่จะเขาศึกษาไมตํ่ากวา 2.75 หรือเทียบเทา หรือไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
4. ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง ซึ่งจะเป นอุปสรรคตอการศึกษาโดยมีหนังสือ รับรองจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
5. มีความประพฤติดี 
6. เป นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด  

กําหนดการสอบคัดเลือก/วันประกาศผลการสอบ 
 ติดตามรายละเอียดไดจากเว็บไซด http://smd.wu.ac.th/ 
ลักษณะการสอบ/รายวิชาท่ีสอบ 

สอบขอเขียน รายวิชาดานวิทยาศาสตรการแพทย 
สอบสัมภาษณ 

 
หมายเหตุ 1.  กรณีมีผูสมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 นอยกวา 5 คน หลกัสูตรจะพจิารณารบัเขาศึกษา 
                         ในแผนการศึกษาอื่นแทน 

2.  หากผูสมัครมีขอสงสยัเกี่ยวกับคุณสมบติัของผูมีสิทธิสมคัร และรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร          
               ติดตอสอบถามไดที่  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชชูาติ พันธสวัสด์ิ (ประธานหลักสูตร) 
โทรศัพท 0 75672872  โทรสาร 0 75672807 
E-mail  :  chuchard.pu@wu.ac.th  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชชานีย จริยพงศ (ผูประสานงานหลักสูตร) 
โทรศัพท 0 7567 2885 โทรสาร 0 75672807 
E-mail  :  jpitcha@wu.ac.th 

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




