
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
                     หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มุ่งเน้นการจดัการเรียนการสอนเชิงรุกเน้นดา้นเซลล์และ
ชีววิทยาโมเลกุล การแพทย์แม่นย  าและการวิเคราะห์ขอ้มูลพนัธุกรรมขนาดใหญ่เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และสร้างสรรคง์านวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ประเทศและของโลก สามารถคิด วิเคราะห์ เช่ือมโยง บูรณาการ และสังเคราะห์องคค์วามรู้ใหม่ และสร้างสรรคง์านวิจยัและ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์มีคุณภาพระดบัสากล ตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  15  คน  
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ  แบบ 1.1   แบบ 1.2   แบบ 2.1  และแบบ 2.2 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน Onsite และ online 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
หมวดวิชาบงัคบั - - 10 10 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - - 2 14 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 

รวม 48 72 48 72  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แบบ 1.1 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาต่างๆ ทางดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 หรือมีผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีการทบทวน (peer-
review) และอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้

2. มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  

แบบ 1.2  
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาแพทยศาสตรบณัฑิต ทนัต

แพทยศาสตรบณัฑิต เภสัชศาสตรบณัฑิต สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ท่ีมีผลการเรียนดีมาก 
โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีการ
ทบทวน (peer-review) และอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้

2. เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีผลงานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีการทบทวน (peer-review) 
และอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้

3. มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 



แบบ 2.1 
1.   เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ

ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก 
แบบ 2.2 
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาแพทยศาสตรบณัฑิต ทนัต

แพทยศาสตรบณัฑิต เภสัชศาสตรบณัฑิต สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ท่ีมีผลการเรียนดีมาก 
โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 หรือ 

2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาต่างๆ ทางดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 

3. มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก 

ปริญญาเอกหลักสูตร Double degree 
1. ผา่นคุณสมบติัตามเกณฑ์การรับเขา้นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 และ 2.2  
2. ผา่นการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของทั้ง 2 สถาบนั 
3. คุณสมบติัการรับเขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตาม MOA ของทั้ง 2 สถาบนั 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

1) ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  หรือ บทคดัยอ่โครงการวิจยั  
    จ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
2) รายละเอียดประสบการณ์การท างาน (โดยการพิมพ)์ จ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
3) รายละเอียดช่ือท่ีอยูแ่ละ E-mail Address ของผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัผูส้มคัร 

(โดยการพิมพ)์ จ านวน 1 ชุด 
4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชุด 
5) หนงัสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั หรือ หนงัสือรับรองประสบการณ์ท างาน 

(Recommendation) จ านวน 2 ชุด 
6) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
7) หวัขอ้เร่ืองและรายละเอียดการท าวิจยัท่ีสนใจ 
8) ผลการสอบภาษาองักฤษ PSU-TEP หรืออ่ืนๆ เช่น CU-TEP, TOEFL, IELTS 

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

- ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวศิวกรรมชีวการแพทย ์คณะแพทยศาสตร์   
  โทร. 0-7445-1180-1, E-mail: biomed@medicine.psu.ac.th 
- นางสาวกนกอร ขนันุย้  
  โทร. 0-7445-1180-1  E-mail: kkanokon@medicine.psu.ac.th 



 
ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
- สอบสัมภาษณ์ หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรให้ทราบ

อีกคร้ัง 
หลัก สูตรจะแจ้งผู ้สมัครให้
ทราบอีกคร้ัง 

รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
- สอบสัมภาษณ์ หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรให้ทราบ

อีกคร้ัง 
หลัก สูตรจะแจ้งผู ้สมัครให้
ทราบอีกคร้ัง 

 


