
หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎบีัณฑิต 
                    เป็นหลกัสูตรผลิตนกัวิจยัและนกัวิชาการท่ีมีทกัษะการวิจยัทางการแพทยแ์ผนไทยอย่างลึกซ้ึง เป็นผูน้ า
ทางวิชาการด้านการแพทยแ์ผนไทยท่ีมีคุณภาพ และสามารถสร้างนวตักรรมการบริการหรือกระบวนการหรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพได้  ตลอดจนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  1 คน  
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แบบ 1.1   แบบ 1.2   แบบ 2.1   แบบ 2.2 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์  / เสาร์ - อาทิตย ์ 
4.รูปแบบการเรียน Online  
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวชิา แผนการศึกษา 

1.1 1.2 2.1 2.2 
หมวดวชิาบงัคบั - - 10 20 
หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ - - 2 4 
วทิยานิพนธ์ 48 72 36 48 

รวม 48 72 48 72  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร  หลกัสูตรแบบ 1.1 

 1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือ
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.25 ในกรณีท่ีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาในสาขา
อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บใบประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ในประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นอยา่งนอ้ย และเคยผา่นการท างานวิจยัหรือ
โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ 
 2)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือ
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  มีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาการแพทยแ์ผนไทย และมีผลงานวิจยัตีพิมพ์
ระดบัชาติ โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  และ 
 3)  หากมีคุณสมบติัในขอ้ 1- 2 ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด เฉพาะนกัศึกษาต่างชาติ 
ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  
 4)  มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 
  
 



 
 หลกัสูตรแบบ 1.2   
 1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือ
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์  หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยมีผลการเรียนดีมากในกรณีท่ีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บใบประกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย ใน
ประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นอยา่งนอ้ย หรือมีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาการแพทย์
แผนไทย และมีผลงานวิจยัตีพิมพร์ะดบันานาชาติ โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  และ 
 2)  หากมีคุณสมบติัในขอ้ 1 ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด เฉพาะนกัศึกษาต่างชาติ ให้
อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯา  
 3)  มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  
 *นกัศึกษาแบบ 1 จะตอ้งไดรั้บการวดัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในรายวิชาท่ี
หลกัสูตรก าหนด โดยมีคะแนนสอบผา่นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 กรณีท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผา่น
จะตอ้งลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 
  หลกัสูตรแบบ 2.1  
 1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือ
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 ในกรณีท่ีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาในสาขา
อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย  ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บใบประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ในประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นอยา่งนอ้ย หรือ 
 2)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือ
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  มีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาการแพทยแ์ผนไทย และมีผลงานวิจยัท่ี
ไดรั้บการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  และ 
 3)  มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก       
     
  หลกัสูตรแบบ 2.2 
 1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย หรือ
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยมีผลการเรียนดีมาก     ในกรณีท่ีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่ใช่สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย  ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บใบประกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผน



ไทย ในประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นอยา่งนอ้ย หรือมีประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขา
การแพทยแ์ผนไทย และมีผลงานวิจยัตีพิมพร์ะดบัชาติ โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  และ 
 2)  มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  
 
คุณสมบตัอ่ืิน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และให้เป็นไป 
ตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2563    

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

- ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประเภทใดประเภทหน่ึง (ถา้มี) 
- โครงร่างงานวิจยัฉบบัยอ่ท่ีตนเองสนใจ ความยาว 1 หนา้กระดาษ A4   

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา งานบณัฑิตศึกษา  คณะการแพทยแ์ผนไทย  อาคารคณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ชั้น 8  โทร  
0-7428-2707    โทรสาร 0-7428-2709  E-mail : santi.sa@psu.ac.th 

 
ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วชิาทีส่อบ วนัและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ท่ี  24  มีนาคม  2566 เวลา 

09.00  น. ผา่นโปรแกรมZoom 
- 

รอบตลอดปี  

วชิาทีส่อบ วนัและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ หลกัสูตรจะติดต่อแจง้ผูส้มคัรเอง - 

 
 
 
 
 
 
 
 


