
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
                            หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  มุ่งเน้นระเบียบวิธีการ วิจยัทั้ง
ดา้นทฤษฎีและปฏิบติัซ่ึงเป็นการท าวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  เพื่อน า ไปใช้พฒันา
คุณภาพชีวิตและแกปั้ญหาต่างๆ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ โดยเน้นการวิจยัและพฒันาในดา้นเทคโนโลยีของ
ผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ า ผลิตภณัฑ์ผกัและผลไม ้ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว ์ผลิตภณัฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพ การบ าบดัและใชป้ระโยชน์จาก
วสัดุเศษเหลือ และการพฒันาผลิตภณัฑ ์
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  10 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 บาท   
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

แบบ 1.1 แบบ 1.2  แบบ 2.1 แบบ 2.2 
หมวดวิชาบงัคบั   3 9 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า   6 12 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 
วิชาสัมมนา 3* 3* 3 3 

รวม 48 72 48 72 
 *ลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิต  

7.คุณสมบติัของผูส้มคัร 1 .แบบ 1.1  
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ปริญญาโททางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีการตรวจสอบ
คุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เร่ืองหรือมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการรับรองจาก
หน่วยงานตน้สังกดั หรือ 

2) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ปริญญาโททางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์การวิจยัหรือท างานในสาขา
วิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีอาหารอย่างน้อย 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เ ร่ือง เกณฑ์ความรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก   
 

2. แบบ 1.2  
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร

และ/หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง หรือปริญญาตรีทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และมีผลการเรียนระดบัดีมาก โดยไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่า
กวา่ 3.25 หรือมีคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะวิชาเอกไม่ต ่ากวา่ 3.50 และ 



2) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 
เร่ืองหรือมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานตน้สังกดั หรือ 

3) มีประสบการณ์การวิจยัหรือท างานในสาขาวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีอาหารอย่าง
นอ้ย 1 ปี หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เ ร่ือง เกณฑ์ความรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก   

 
3. แบบ 2.1 
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ปริญญาโททางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เ ร่ือง เกณฑ์ความรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก   
 

4. แบบ 2.2 
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร

และ/หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง หรือปริญญาตรีทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และมีผลการเรียนระดบัดีมาก โดยไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่า
กว่า 3.25 หรือมีคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะวิชาเอกไม่ต ่ากว่า 3.50 หรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เ ร่ือง เกณฑ์ความรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก   

 
คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้างต้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

1 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือผลงานท่ีอยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์ โดย
แนบจดหมาย ตอบรับการลงตีพิมพ ์จ านวน 1 ชุด 
2 โครงการวิจัยแบบย่อท่ีคาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์  จ านวน  1 ชุด  โดยมีเน้ือหา
ประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์รวมทั้งวิธีการวิจยัพอสังเขป 
3  หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
4 หนงัสืออนุญาตใหล้าศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล   คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-6366 
    E-mail: punnanee.s@psu.ac.th 
 
 

mailto:punnanee.s@psu.ac.th


ติดต่อผู้ประสานงาน 
    นางสาวมณีทิพย ์ปิยภาณีกุล   คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-6309 
    E-mail: maneethip.p@psu.ac.th  
    Lind ID : maneethip  
Link เข้าสู่เว็บไซต์คณะ : https://agro.psu.ac.th 
Facebook : https://www.facebook.com/AgroPSU 

 
 
ก าหนดการสอบ   
6.1 รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

เดือนเมษายน 2566  
วนัและเวลา จะแจง้กบัผูส้มคัรโดยตรงอีกคร้ัง 

 

หอ้งประชุม 1 
อาคารไพบูลย ์ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6.2 รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

เดือนกนัยายน 2566  
วนัและเวลา จะแจง้กบัผูส้มคัรโดยตรงอีกคร้ัง 
 

หอ้งประชุม 1 
อาคารไพบูลย ์ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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