
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลกัสูตรนานาชาติ) 

                หลกัสูตรมีการบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกัน รักษา คิดคน้และพฒันา ดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก โดยมีแผนการศึกษาแบ่งเป็น 2 แบบ  ไดแ้ก่ แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั ซ่ึงมุ่งเน้นให้บณัฑิต
สามารถสร้างงานวิจัยขั้นสูงดา้นทนัตกรรม และ/หรือสร้างนวตักรรมใหม่ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในระดบัชาติและ/หรือ
นานาชาติ และแบบ 2  เป็นแผนการศึกษาท่ีให้นกัศึกษาด าเนินการวิจยั ร่วมกบัการศึกษารายวิชา หรือการวิจยัผสมคลินิก ซ่ึง
มุ่งเน้นให้บณัฑิตมีองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก และมีทกัษะการปฏิบติังานทนัตกรรมเฉพาะทางไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแผนการศึกษาทั้ง 2   แบบ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและท าวิทยานิพนธ์ใน  3  สาขาย่อย  คือ  สาขา
วิทยาศาสตร์ช่องปาก  2) สาขาวิจยัทางคลินิกและสาธารณสุขช่องปาก  และ 3) สาขาทนัตวสัดุ   
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  10 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แบบ 1 เนน้การวิจยั 

 แบบ 1.1    (ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาจากระดบัปริญญาโท) 
 แบบ 1.2   (ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาจากระดบัปริญญาตรี) 
 
แบบ 2 การวิจยัร่วมกบัการศึกษารายวิชา หรือ การวิจยัผสมคลินิก  
 แบบ 2.1  (ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาจากระดบัปริญญาโท) 
 แบบ 2.2  (ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาจากระดบัปริญญาตรี) 

3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน ออนไลน์ และ เขา้ร่วมชั้นเรียน  
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา นกัศึกษาไทย  จ านวน  47,000  บาท/ภาคการศึกษา   

นกัศึกษาต่างชาติ  จ านวน  94,000  บาท/ภาคการศึกษา   
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ - - 4 7 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ - - 8 17 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 
รวม 48 72 48 72 

หมายเหตุ: นักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาแบบ 2 โดยประสงค์เลือกแผนการศึกษาวิจัยผสมคลินิก 
หมายถึง การท าวิจยัผสมกบัการ ลงปฏิบติัคลินิก จะตอ้งปฏิบติังานเฉพาะทางของสาขานั้น 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3,000 ชัว่โมง หรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของราชวิทยาลยัทนัตแพทย์
แห่งประเทศไทยโดยไม่นับหน่วยกิต ซ่ึ งนักศึกษาจะได้รับวุ ฒิปริญญาเอกและ
ประกาศนียบตัรรับรองว่าผ่านการฝึกอบรม และมีคุณสมบติัครบถว้นเพื่อสอบรับอนุมติั
บตัรหรือวุฒิบตัรจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูท่ี้ประสงคเ์ขา้ศึกษาใน
แผนน้ี ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต เท่านั้น   
 
 
 



7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แบบ 1.1 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตในสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรืออ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การท าวิจยั
ในสาขาท่ีเลือกท าวิจยั โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่และมีเอกสารหลกัฐาน
รับรอง หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และ  
- มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  
แบบ 1.2 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางทนัตแพทยศาสตร์หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวิทยา
ศาสตรบณัฑิตในสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาล
ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเทียบเท่าปริญญาตรี
ทุกสาขา โดยมีผลการเรียนดีมากหรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การท าวิจยัในสาขาท่ีเลือกท า
วิจยั โดยมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ 
- มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  
แบบ 2.1 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
กายภาพ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
- มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  
แบบ 2.2 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางทนัตแพทยศาสตร์ หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวิทยา
ศาสตรบณัฑิตในสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาล
ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเทียบเท่าปริญญา
ตรีทุกสาขาโดยผลการเรียนดีมาก หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
- มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563   

 
    



8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

1. เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)   
2. ประวติัส่วนตวัโดยยอ่ (CV) 
3. หนงัสือรับรองประจ าตวั (Letter  of  recommendation)  จ านวน 2  ฉบบั 
4. โครงร่างวิจยั  (Research plan)  (เฉพาะนกัศึกษาท่ีสมคัรแผนการศึกษา แบบ 1) 
5. บทความแนะน าตวั ฉบบัภาษาองักฤษ (Statement of Purpose)  
6. ผลการสอบทกัษะภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด (รับรองผล

ภายใน 2 ปี) 
7. หนงัสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อของผูบ้งัคบับญัชา (เฉพาะผูส้มคัรท่ีเป็นขา้ราชการ)  

จ านวน  1  ฉบบั   
9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา 1. ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก  ลีธนะกุล  

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ช่องปาก (หลกัสูตรนานาชาติ) 
E-mail : chidchanok.l@psu.ac.th 
โทร. 0-7428-7500  
2. นางสาวปวีณรัตน์ ณ พทัลุง  
นกัวิชาการอุดมศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
 (หลกัสูตรนานาชาติ) 
Email: paweenrat.n@psu.ac.th  
โทร. 0-7428-7531 

 
 
ก าหนดการสอบ   
6.1 รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ 31 มีนาคม 2565  

9.00-12.00 น. 
คณะทนัตแพทยศาสตร์  

6.2 รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์          คณะทนัตแพทยศาสตร์      

         ติดต่อผูส้มคัรเองโดยตรง 
คณะทนัตแพทยศาสตร์      
ติดต่อผูส้มคัรเองโดยตรง 

 


