
หลกัสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
         หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ เน้นผลิตนักวิชาการระดบัปริญญาโทท่ีสามารถสร้าง
งานวิจยัท่ีมีคุณภาพและ คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม การบูรณาการแกปั้ญหา และการใชท้รัพยากรเพื่อการผลิตท่ีย ัง่ยืน การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิชาการทั้ งผลงานและโครงการวิจัย การท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีมี
มาตรฐาน โดยการเรียนและการสัมมนาทางวิชาการ ภายใตก้ารสอนและดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา และการตรวจสอบโดย
ผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีกลุ่มวิชาดงัน้ี  

-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยชีีวภาพของพืชปลูก 
-  กลุ่มวิชาการผลิตพืช 
-  กลุ่มวิชาการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีมลด็พนัธ์ุ 

1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  15 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ   แผน ก  1       แผน ก  2 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน Online / Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน   28,000.-บาท/ภาคการศึกษา    
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาบงัคบั - 9 - 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 9 - 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 

รวม 36 36 -  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แผน ก 1 

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางดา้นวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
- มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่  
 (1) ผูป้ฏิบติังานวิจัยในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษทัเอกชน หรือ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั โดยตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าวิจยัอยูใ่นสาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือ 
 (2) ผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษามีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.75  และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัมาก่อน เช่น การท าปัญหาพิเศษหรือเป็นผูช่้วยวิจยั โดยมี
หนงัสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือหวัหนา้โครงการวิจยั 
 
แผน ก 2 
- เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร หรือ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง   และ 
 



 
- มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่  

(1) มีคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากว่า 2.50 หากมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.50 จะตอ้ง
ปฏิบติังานในสาขาวิชาพืชศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางพืชศาสตร์มาแลว้ไม่น้อย
กว่า   1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา และตอ้งมีหนังสือรับรองการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา 
หรือมีประสบการณ์ในการท าวิจยั เช่น การท าปัญหาพิเศษ หรือเป็นนกัศึกษาช่วยวิจยั  หาก
ได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากต่างประเทศ จะต้องมี
มาตรฐานท่ีประเมินแลว้เทียบเท่าปริญญาตรีของสถาบนัการศึกษาภายในประเทศ 
 (2) ในกรณีท่ีไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาในสาขาท่ีระบุ ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี และมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสาขาวิชาพืชศาสตร์มาแลว้ไม่น้อยกว่า 1  ปี 
หลงัส าเร็จการศึกษา ทั้งน้ีตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 และตอ้งมีหนงัสือรับรอง
การปฏิบัติงานจากผู ้บังคับบัญชา หรือ หากมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.50 ต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสาขาวิชาพืชศาสตร์มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2  ปี หลงัส าเร็จ
การศึกษา 
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

 (ใหย้ืน่หรือส่งท่ี สาขาวิชานวตักรรมการเกษตรและการจดัการ วิชาเอกพืชศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนวนัสอบสัมภาษณ์ อยา่งนอ้ย 10 วนั)  
8.1 ประวติัการท าวิจยัและผลงานทางวิชาการ (รวมผลงานจากการศึกษาทุกระดบัทั้งปัญหา 

พิเศษ โครงงานวิทยานิพนธ์) ใหเ้ขียนในลกัษณะของบรรณานุกรม รวมทั้งตวัผลงาน 
ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ ในกรณีท่ีเป็นรายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ์ ใหส้รุปเฉพาะผล 
และสาระเพียงสั้นๆ (1-2 หนา้/เร่ือง) หากมีจ านวนมาก เสนอเฉพาะท่ีเด่น ๆ ท่ีเป็น 
ผลงานหลกัของผูส้มคัร  

8.2 กรอบหลกัการและเหตุผลของงานวิจยัท่ีจะท าวิทยานิพนธ์ส าหรับผูส้มคัรหลกัสูตรแบบ
ท่ีเรียน รายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ ส่วนผูส้มคัรหลกัสูตรแบบท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ให้
เสนอโครงการวิจยัท่ีจะท าเป็นวิทยานิพนธ์ 

8.3 อ่ืน ๆ ท่ีผูส้มคัรตอ้งการแสดงวา่มีความรู้ความสามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดบัน้ีได ้
9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา 9.1 นางสาวธญัญรัตน์  สุวรรณโณ โทร.  0-7428-6138-9 โทรสาร 0-7428-6038 

      Email: thanyarat.s@psu.ac.th 
9.2 ผศ.ดร.ลดาวลัย ์ เลิศเลอวงศ ์โทร. 0-7428-6150  โทรสาร 0-7428-6038 
      Email: ladawan.l@ psu.ac.th  
9.3 -Link เขา้สู่เวบ็ไซตส์าขาวิชา https://sites.google.com/psu.ac.th/nr-aim/หลกัสูตร 
 

 
 

mailto:thanyarat.s@psu.ac.th
https://sites.google.com/psu.ac.th/nr-aim/หลักสูตร


ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
1. สอบสัมภาษณ์และน า เสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ท่ีคาดวา่จะท าเม่ือเขา้ศึกษา 

วนัองัคารท่ี 14 มีนาคม 2566 
13.30 น.  

หอ้งประชุม  122 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
1. สอบสัมภาษณ์และน าเสนอหวัขอ้
วิทยานิพนธ์ท่ีคาดวา่จะท าเม่ือเขา้ศึกษา 

วันอังคาร ท่ี  10  พฤษภาคม 
2566 
13.30 น.  

หอ้งประชุม  122 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
หมายเหตุ ใหผู้ส้นใจสมคัรเขา้ศึกษา อ่านและท าความเขา้ใจผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร (Expected learning 

outcomes  มาเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ดูไดจ้ากรายละเอียดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
ในWeb Site ของสาขาวชิานวตักรรมการเกษตรและการจดัการ วิชาเอกพืชศาสตร์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


