
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี
      ชีวเคมีเป็นศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัเคมีพื้นฐานของส่ิงมีชีวิตซ่ึงตอ้งเรียนรู้ในระดบัโมเลกุล

ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาโครงสร้างและการท าหนา้ท่ีท่ีสัมพนัธ์กนัและยงัเป็นศาสตร์พื้นฐานของการศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทุกแขนงเช่นเภสัชวิทยาสรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ชีววิทยา เป็นต้น ซ่ึงการเรียนรู้หลักการทางชีวเคมีสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั เช่น การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงการคิดคน้แนวทางการป้องกนัหรือรักษาโรคน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ทางชีวเคมีเชิงลึก เช่น 
ความรู้เก่ียวกบัการจบักนัระหว่างไวรัสกบัเซลลเ์จา้บา้น การเพิ่มจ านวนของสารพนัธุกรรมของไวรัส เป็นตน้ รวมถึงสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการสร้างงานวิจยัหรือนวตักรรมท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของชุมชนสังคมหรือประเทศชาติ ซ่ึง
สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากลและเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดลต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น Thailand 4.0 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) อุตสาหกรรมอนาคต (new S-curve) รวมถึง Bio-economy/Circular 
economy/Green economy (BCG) นอกจากน้ีการท าวิจยัในสาขาชีวเคมียงัสามารถบูรณาการเขา้กบัศาสตร์อ่ืน ๆ จนน าไปสู่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในปัจจุบันรวมถึงทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจ 
                    หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มีเป้าหมายเพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะ
ในการท าปฏิบติัการในศาสตร์ชีวเคมีท่ีทนัสมยัตามแนวทางพิพฒันาการนิยม ท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานเหตุและผลสามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมใหม่มีความเป็นผูน้ า
ทางวิชาการสามารถท างานและพฒันางานวิจยัดา้นชีวเคมีท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ซ่ึง
สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  5 คน  
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แบบ 1.1   แบบ 1.2   แบบ 2.1  และแบบ 2.2 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน Online / onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 / ภาคการศึกษา  
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
หมวดวิชาบงัคบั - - 6 18 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ - - 6 6 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 

รวม 48 72 48 72  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แบบ 1.1 

          เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.0 และมีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิต
วิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 
 



แบบ 1.2 
          1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์  หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีผลการเรียนดีมาก มีประสบการณ์ในโครงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีวเคมี และ
มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญาเอก และมีประสบการณ์ในโครงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวิชาชีวเคมี หรือ  
           2) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีมีผลการเรียนดีมาก และมีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั เร่ือง 
เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยในสาขาชีวเคมีหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
 แบบ 2.1 
              เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากว่า 3.0 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง 
เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  
แบบ 2.2 
              เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีผลการเรียนดีมาก หรืออยู่ใน 10% แรกของชั้น และมีผลการสอบภาษาองักฤษตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในโครงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีวเคมี ผูเ้ขา้ศึกษา
ป ริญ ญ า เอ กต้ อ ง มี ผ ลก ารส อบภ าษ าอั งก ฤษ ต ามป ระก าศบั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองเกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบั
ปริญญาเอก  
    คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

- Transcript ระดบัปริญญาตรี และ/หรือ ระดบัปริญญาโท และเอกสารการศึกษาอ่ืนๆ 
- ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ หรือเอกสารหลกัฐานรับรองผลงานวิจยั (ถา้มี) 
- ผลการสอบภาษาองักฤษ เป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ 
  กรณีท่ีไม่มีผลสอบความรู้ภาษาองักฤษ ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั คณะฯ อนุโลม
ให้ใชผ้ลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้
ไม่เกิน 2 ปี ดงัน้ี 
   - กรณีนักศึกษาสมัครเรียนแบบ 1.1 และ 2.1 (โท-เอก) 
     PSU-TEP คะแนนทกัษะ reading & structure ไม่ต ่ากวา่ 55% หรือ 
     CU-TEP คะแนนรวม 3 ทกัษะ ไม่ต ่ากวา่ 50 คะแนน 
 
 



   - กรณีนักศึกษาสมัครเรียนแบบ 1.2 และ 2.2 (ตรี-เอก) 
     PSU-TEP คะแนนทกัษะ reading & structure ไม่ต ่ากวา่ 50% หรือ 
     CU-TEP คะแนนรวม 3 ทกัษะ ไม่ต ่ากวา่ 50 คะแนน 
   - กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติผู้สมัครชาวต่างชาติ ดังนี ้
     TOEFL (Paper Based) ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
     TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต ่ากวา่ 520 คะแนน หรือ 
     TOEFL (Computer Based) ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
     TOEFL (Internet Based) ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ 
     IELTS ไม่ต ่ากวา่ 5.0 คะแนน หรือเทียบเท่า ดงัน้ี 
     PSU-TEP คะแนนถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะ (ฟัง อ่าน เขียน) ไม่ต ่ากวา่ 50% หรือ 
     CU-TEP ไม่ต ่ากวา่ 50 คะแนน หรือ 
     TOEFL (revised Paper-delivered Test) ไม่ต ่ากวา่ 34 คะแนน 

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ ์โทร 0-7428-8271 มือถือ 082-586-8247 
    E-mail: decha.s@psu.ac.th และ dechas@gmail.com 
https://www.sci.psu.ac.th/health-and-applied-sciences/ 

 
ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ วนัศุกร์ท่ี 17 มีนาคม 2566 เวลา 

9:00 น เป็นตน้ไป 
วท407/Zoom 

รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ เขา้ศึกษา 1/66 

วนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2566 เวลา 
9:00 น เป็นตน้ไป 
 
เขา้ศึกษา 2/66  
หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรอีกคร้ัง 

วท407/Zoom 

 
 
 
 


