
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
                        หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มุ่งเน้นระเบียบวิธีการ  วิจยัทั้ง
ดา้นทฤษฎีและปฏิบติัซ่ึงเป็นการท าวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  เพื่อน า ไปใช้พฒันา
คุณภาพชีวิตและแกปั้ญหาต่างๆ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ โดยเน้นการวิจยัและพฒันาในดา้นเทคโนโลยีของ
ผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ า ผลิตภณัฑ์ผกัและผลไม ้ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว ์ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การบ าบดัและใช้ประโยชน์จาก
วสัดุเศษเหลือ การพฒันาผลิตภณัฑ ์และความปลอดภยัในอาหาร 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  10 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน ก แบบ ก1 , แผน ก แบบ ก2 , แผน ก 1 (Hi-Fi) 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน Online / Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท  
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

ก แบบ ก1 ก แบบ ก2  
หมวดวิชาบงัคบั  8  
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า  6  
วิทยานิพนธ์ 36 20  
วิชาสัมมนา 2* 2  

รวม 36 36  
*ลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิต  

7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แผน ก 1 
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยี
อาหาร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาตรีดา้นวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือเทียบเท่า ในกรณีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า  3.00 จะต้องมี
คุณสมบติัเพิ่มเติมดงัน้ี 

1) มีผลงานตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
หรือ 

2) มีประสบการณ์การวิจยัหรือท างานต่อเน่ืองในสาขาวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยี
อาหารอยา่งนอ้ย 1 ปี หรือ อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 
 แผน ก 2 
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยี
อาหาร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีดา้นวิศวกรรมศาสตร์ 
และ/หรือมีประสบการณ์การท างานในสาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาหารไม่น้อยกวา่ 1 
ปี  หรือ อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
 
 



 แผน ก 1 (Hi-Fi) 
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามของ แผน ก 1 และผูส้มคัรเขา้เรียนตอ้งส่งแบบฟอร์ม
การยนืยนัความร่วมมือของผูป้ระกอบการส าหรับการเขา้ศึกษา แผนการเรียนแบบ Hi-Fi  

 
นักศึกษาต่างชาติท่ีจะเขา้ศึกษาแผน ก 1 และ แผน ก 1 (Hi-Fi) จะตอ้งมีระดับคะแนนด้าน
ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรอง และสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเขา้ศึกษา 
ไดแ้ก่         คะแนน TOEFL (Paper Based)          ไม่ต ่ากวา่  450 คะแนน 
   (Institutional Testing Program) ไม่ต ่ากวา่  470 คะแนน 
   (Computer Based)                      ไม่ต ่ากวา่            133 คะแนน 
   (Internet Based)                   ไม่ต ่ากวา่             45 คะแนน 
                            คะแนน IELTS                   ไม่ต ่ากวา่   4.5 คะแนน 
   หรือมีหนังสือรับรองการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตรโดยมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาไทยจะต้องมีคะแนนสอบสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการสอบในส่วนของความรู้ความสามารถในการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

1  ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ หรือผลงานท่ีอยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ ์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 (ถา้มี) 

 
9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล   คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-6366 
    E-mail: 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 
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ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

เดือนเมษายน 2566  
วนัและเวลา จะแจง้กบัผูส้มคัรโดยตรงอีกคร้ัง 

 

หอ้งประชุม 1 
อาคารไพบูลย ์ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

เดือนกนัยายน 2566  
วนัและเวลา จะแจง้กบัผูส้มคัรโดยตรงอีกคร้ัง 
 

หอ้งประชุม 1 
อาคารไพบูลย ์ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


