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เป้าหมายและจุดมุ่งเน้นของหลักสูตร  
 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และประมวลความรู ้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และ
ติดตามความกา้วหน้าทางวชิาการได้อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคณุภาพเป็นประโยชน์ต่อการดูแล
สุขภาวะของประชาชนไทยและประชากรโลก   ปรัชญาดุษฎบีณัฑิตจะต้องมีทักษะการสังเคราะห์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และสามารถสร้างผลงานวจิัยที่เป็นที่ยอมรับระดบัสากล  โดยการจัดการเรียนการสอน เนน้การจัดการที่มีความยืดหยุ่น 
ตอบสนองผู้เรียนที่มีความหลากหลายของสาขาที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ปว่ย ผา่นการท างานวิจยัที่ประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ 
อย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
 
ทิศทางงานวิจัยวิทยานิพนธ์ 

มุ่งเน้นงานวิจัยในมนุษย์ โดยเฉพาะในผู้ป่วย (Patient-oriented research) ซึ่งรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้จาก
มนุษย์ เช่น เนื้อเยื่อ สิ่งส่งตรวจ ฯลฯ งานวิจัยเหล่านี้ มีวัตถุประสงค ์เช่น การศึกษากลไกการเกิดและการด าเนินของโรค การทดลองยา 
นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาหรือประเมินความคุ้มค่าของเทคโนโลยี โดยมเีป้าหมายที่จะน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในดูแล
รักษาพยาบาล  กระบวนการศึกษาวิจัย หมายความรวมถึงการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการวิจัยได้อย่าง
ลึกซึ้ง   

เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการ และ วันเสาร์ - อาทิตย์ 
 
คุณสมบัติของผเูขาศึกษา  
ระดับปรญิญาโท 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบ าบัด รังสีเทคนิค สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น  โดยมี GPA สะสมไม่
ต่ ากว่า 2.75 

2) แผน ก แบบ ก 1 ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลงานที่ใช้ในการส าเร็จ
การศึกษา 

ระดับปริญญาเอก 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 1.1 และ 2.1) 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
2) ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลงานที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา 

(เฉพาะแบบ 1.1) 
 

           ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 2.2) 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 
3) คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 

โครงสร้างหลักสูตร 



 

หลักสูตร ชื่อแผน 
จ านวนหน่วยกิต 

ทั้งหมด รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก วิทยานิพนธ์ 
ป.โท แผน ก แบบ ก 1 36 - - 36 
ป.โท แผน ก แบบ ก 2 36 10 2 24 
ป.เอก แบบ 1.1 48 - - 48 
ป.เอก แบบ 2.1 48 10 2 36 
ป.เอก แบบ 2.2 72 10 14 48 

 
รายวิชา  

  หมวดวิชาบังคับ 
350-711 Health Science Research Methods I 2 (2-0-4) 
350-712 Health Science Research Methods II 2 (2-0-4) 
350-721 Biostatistics and Statistical Computing I 2 (1-2-3)  
350-722 Biostatistics and Statistical Computing II 2 (1-2-3) 
350-731 Seminar I 1 (0-2-1) 
350-732 Seminar II 1 (0-2-1 

 หมวดวิชาเลือก   
350-741 Molecular Biology in Medicine 2 (2-0-4)  
350-742 Special Topics in Health Sciences 1 (1-0-2) 
350-743 Special Topics in Molecular Medicine 1 (1-0-2) 
373-570 Biomedical Laboratory Techniques 2 (0-4-2) 
364-511 Human Genetics 2 (2-0-4) 
367-528 Appraisal of Articles in Journals 1 (0-2-1) 

 

เกณฑส าเร็จการศึกษา  
 หลักสูตรปริญญาโทแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 

1. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑท์ี่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
2. สอบผ่านการสอบป้องวิทยานิพนธ ์
3. เสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตอ่ท่ีประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ไม่นอ้ยกว่า 1 ครั้ง 

หรือผลงานวิทยานิพนธ์ไดร้ับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นอย่างน้อย 
4. ข้อก าหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรว์่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1.1, 2.1 และ 2.2 
1.  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
2.  สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์
3. เสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
4. งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus อย่างน้อย 1 

เรื่อง 
5. ข้อก าหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 


