
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทย์ 
                     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนได้  
บูรณาการความรู้ทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และการแพทย ์เพื่อประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบ พฒันาและสร้าง 
ซอฟทแ์วร์ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือทางการแพทย ์ศึกษาคน้ควา้วิจยัในระดบัโมเลกุล เซลล ์เน้ือเยื่อ อวยัวะและระบบร่างกาย 
เพื่ออธิบายกลไกการอุบติัของโรค การวินิจฉัย การตรวจรักษาและการป้องกนั การสร้างองคค์วามรู้ พฒันาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ทางการแพทย ์ รวมทั้งการพฒันาทกัษะและประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา เพื่อการท าวิจยัและ
นวตักรรม 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  10 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 (นกัศึกษาต่างชาติรับเฉพาะ แบบ 1.1) 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน onsite / Online  
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 32,000 บาท/ ภาคการศึกษา 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
หมวดวิชาบงัคบั - 7 7 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 3 15 
หมวดวิชาสัมมนา - 2 2 
วิทยานิพนธ์ 48 36 48 

รวม 48 48 72  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แบบ 1.1  

1) เป็นผู ้ส า เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  

3) เป็นผูมี้ประสบการณ์ท างานวิจัยในแขนงวิชาท่ีเขา้ศึกษา โดยตอ้งมีผลงานวิจัยท่ี
ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในวารสารท่ีอยู่ในฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับ พร้อม
หลกัฐานรับรอง 

4) ในกรณีท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้ 1 ในสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา และ ขอ้ 3 ให้
อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

แบบ 2.1  
1) เ ป็นผู ้ส า เ ร็ จการศึกษาขั้ นปริญญาโทหรือเทียบเท่า  สาขา วิชาทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้

ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  
3) ในกรณีท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้ 1 ในสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา ให้อยู่ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 



แบบ 2.2  
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียนดีมาก ใน

สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตรบณัฑิต หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  

3) ในกรณีท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

1) หนังสือรับรองประสบการณ์ท างานจากหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด (กรณีท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน) 

2) หนงัสือแจง้วตัถุประสงคใ์นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุถึง สาเหตุ แรงจูงใจ 
ท่ีตอ้งการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์พร้อม
ทั้งงานวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาหรือสนใจ มีแนวคิดเก่ียวกบัการท าวิจยัเร่ืองนั้นอยา่งไร 
โดยเขียนในลกัษณะเรียงความไม่น้อยกวา่ 3 หนา้กระดาษ A4 

3) บทความ บทคดัย่อ ท่ีน าเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือ ไดรั้บการตอบรับเพื่อ
ตีพิมพห์รือตีพิมพแ์ลว้   

4) ผลการสอบภาษาองักฤษ ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(https://grad.psu.ac.th/images/files/Practice/Practice63/practice63-004.pdf) 

5) หนงัสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา หรืออาจารยผ์ูท่ี้สอนในระดบัปริญญาตรีและ/
หรือปริญญาโท จ านวน 2 ท่าน 

(ส่งผ่านทางระบบการรับสมัคร หรือ E-mail: IBME.PSUinfo@gmail.com หรือยื่นโดย
ตรงท่ีหลกัสูตรฯ) 

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา หลกัสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ อาคารศรีเวชวฒัน์ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์   
โทร. 0-7445-1743  E-mail: IBME.PSUinfo@gmail.com 
สามารถดูขอ้มูลและรายละเอียดของสาขาวิชาและหลกัสูตรเพิ่มเติมไดท่ี้ เวบ็ไซด ์
http://bmsbme.psu.ac.th/  หรือ facebook:  https://www.facebook.com/bmePSU  
สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดทุนการศึกษา ดงั QR code ดา้นล่าง 
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ก าหนดการสอบ   
6.1 รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ วนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2566 เวลา 

09.00-12.00 น. 
หอ้งประชุมหลกัสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์
ชั้น 8 อาคารศรีเวชวฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ online 

 
6.2 รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง หอ้งประชุมหลกัสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 

ชั้น 8 อาคารศรีเวชวฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


