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ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
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ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 
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ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จัดการเรียนการสอน และศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ด้านชีวเวชศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาชีววิทยาของเซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
ทางการแพทย์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถแสวงหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้า และมีศักยภาพในการสร้าง
ผลงานวิจัยระดับสากล เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง 
  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและประยุกต์ด้านชีวเวชศาสตร์ 
2) มีความสามารถสร้างงานวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์  
3) มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลงานที่มีคุณค่าให้กับสังคม 
4) มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  
ก าหนดการเปิดสอน 

    - หลักสูตรเดิมเริ่มใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 
    - หลักสูตรปรับปรุง เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2555 

  



คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ผู้ที่จะเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 

 1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 

 1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 และ/หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยใน
สาขาที่เก่ียวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการรับรอง 

2. ผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2   
 2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือ 
 2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.5  
3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

คัดเลือกจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  
ระบบการศึกษา 

ระบบทวิภาค  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  
ระยะเวลาการศึกษา 

มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  
การลงทะเบียนเรียน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  
 



อาจารย์ผู้สอน 
- อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
- อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 
- อาจารย์ประจ าโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
Doctor of Philosophy Program in Biomedical Sciences 

  
ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 
  Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences) 

ชื่อย่อ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
  Ph.D. (Biomedical Sciences) 
 

  
ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนและศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและประยุกต์ด้านชีวเวชศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาชีววิทยาของเซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
ทางการแพทย์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถแสวงหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้า และมีศักยภาพในการสร้าง
ผลงานวิจัยระดับสากล เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง 
  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและประยุกต์ด้านชีวเวชศาสตร์ 
2) มีความสามารถสร้างงานวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
3) มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลงานที่มีคุณค่าให้กับสังคม 
4) มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  
ก าหนดการเปิดสอน 

- หลักสูตรเดิมเริ่มใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 
- หลักสูตรปรับปรุง เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2555 

  
 



คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ผู้ที่จะเข้าศึกษา แบบ 1 

1.1  ผู้ที่จะเข้าศึกษา แบบ 1.1  
          เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือ

เทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารที่มีการทบทวน (peer-review) และอยู่ในฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ 

1.2  ผู้ที่จะเข้าศึกษา แบบ 1.2 
1.2.1   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า 
โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรตินิยม หรือมีประสบการณ์ในการท างานวิจัย
และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวน (peer-review) และอยู่ใน
ฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ หรือ 

1.2.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 และมีประสบการณ์ในการ
ท างานวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวน (peer-review) และอยู่
ในฐานข้อมูลที่สืบค้นได้  

2. ผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2 
2.1  ผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.1 

      เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

2.2  ผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.2 
2.2.1   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นพรีคลินิกไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ 

2.2.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 

3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

คัดเลือกจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
  
 



ระบบการศึกษา 
ระบบทวิภาค  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  
ระยะเวลาการศึกษา 

1. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี แตไ่ม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
2. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.1 หลักสูตรแบบ 1.2 มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี แตไ่ม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
2.2 หลักสูตรแบบ 2.2 มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี แตไ่ม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

          ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  
การลงทะเบียนเรียน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  
การวัดผลและการส าเรจกการศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  
อาการย์ผู้สอน 

- อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
- อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 
- อาจารย์ประจ าโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

 


