
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 
                            หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยอีุตสาหกรรมอาหาร ปี 2563 มุ่งให้ผูเ้รียน
มี ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกตใ์ช้ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางอาหาร วิศวกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการ รวมทั้งการวิจยัท่ีสามารถสนองตอบต่อปัญหาและความตอ้งการของสถานประกอบ
การดา้นอุตสาหกรรมอาหารซ่ึงมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์ของประเทศ พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดท้ั้งแบบท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กบั
ผูส้นใจท่ีท างานประจ าในภาคอุตสาหกรรมไดพ้ฒันาคุณวุฒิตนเองและท าวิจยัเพื่อจดัการแกปั้ญหาท่ีเป็นความตอ้งการจาก
อุตสาหกรรมอาหารอยา่งแทจ้ริง  
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  10 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน ก แบบ ก1    แผน ก แบบ ก2   และแผน ข 
3.การจดัการเรียนการสอน เสาร์ - อาทิตย ์  
4.รูปแบบการเรียน Online / Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท / ภาคการศึกษา  
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั - 15 15 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 3 15 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 36 36 
  

7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แผน ก แบบ ก1 
 - เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้า
ศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาท่ีจ าเป็นส าหรับผูส้มคัรแต่ละ
ราย 

       - มีเกณฑ์คุณสมบติัเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรม
เกษตรหรืออาหารไม่น้อยกวา่ 1 ปี ใน ต าแหน่งผูช่้วยวิจยั หรือ มีประสบการณ์การท างานท่ี
เก่ียวข้องกับการค้นคว้าวิจัยในอุตสาหกรรม  ทั้ งน้ีให้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เขา้ศึกษา รวมถึงพิจารณาให้
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาท่ีจ าเป็นส าหรับผูส้มคัรแต่ละราย 
     แผน ก แบบ ก2 
  - เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้า
ศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาท่ีจ าเป็นส าหรับผูส้มคัรแต่ละ
ราย   



 - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมเกษตรหรืออาหาร อยา่งนอ้ย   6  เดือน หรือ ท างานในต าแหน่งผูช่้วยวิจยัอย่าง
น้อย 6 เ ดือน หรือ  ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา  ทั้ ง น้ีให้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาท่ีจ าเป็นส าหรับผูส้มคัรแต่ละราย 

   แผน ข 
  - เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้า
ศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาท่ีจ าเป็นส าหรับผูส้มคัรแต่ละ
ราย 

- มี เกณฑ์คุณสมบัติ เพิ่มเ ติม ได้แก่ ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา  หรือ มี
ประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมเกษตรหรืออาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งน้ีให้ขึ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา 
รวมถึงพิจารณาใหล้งทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาท่ีจ าเป็นส าหรับผูส้มคัรแต่ละราย 
 
 

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

โครงการวิจยัแบบยอ่ท่ีคาดวา่จะท าเป็นวิทยานิพนธ์ หรือ ท าสารนิพนธ์ จ านวน 1 ชุด โดยมี
เน้ือหาประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์วิธีการวิจยัพอสังเขป และ
เอกสารอา้งอิง 

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ดร. กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์ โทร. 0-7428-6338 
    E-mail: karnjapan.j@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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maneethip.p@psu.ac.th


ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

เดือนเมษายน 2566  
วันและเวลา จะแจ้งกับผู ้สมัคร
โดยตรงอีกคร้ัง 

 

หอ้งประชุม 1 
อาคารไพบูลย ์ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

เดือนกนัยายน 2566  
วันและเวลา จะแจ้งกับผู ้สมัคร
โดยตรงอีกคร้ัง 
 

หอ้งประชุม 1 
อาคารไพบูลย ์ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


