
   หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม 
                      หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวตักรรม มุ่งเน้นการสร้าง
มหาบณัฑิตท่ีมีความรู้เชิงบูรณาการทางดา้นวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนศาสตร์ และการประกอบการธุรกิจนวตักรรม ใชก้ารวิจยัและ
พฒันาเพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมอาหารและโภชนาการ รวมถึงการน าผลงานนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยห์รือสร้างประโยชน์
เชิงสังคม ตลอดจนเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติังานอย่างมืออาชีพ มี
ความสามารถในการปรับตวัและเท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสมยัใหม่ โดยมุ่งเน้นการการจัด
การศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  20 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ ก แบบ ก1/ ก1 Hifi  / ก แบบ ก2 / ก2 Hifi / แผน ข 
3.การจดัการเรียนการสอน ตกลงกบันกัศึกษา  
4.รูปแบบการเรียน Online / onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา    28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
แผน ก 1 แผน ก 1 (Hi-FI) แผน ก 2 แผน ก 2 (Hi-FI) แผน ข 

หมวดวิชาบงัคบั - - 18 13 18 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - - 3 3 12 
วิทยานิพนธ์ 36 36 15 20 - 
สารนิพนธ์ - - -  6 

รวม 36 36 36 36 36  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร 4.1 แผน ก 1 

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารหรือโภชนศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ 

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 และ 
เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท าวิจยั/ประสบการณ์ท างานอยูใ่นสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอีาหารหรือโภชนศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ  
4.2 แผน ก 1 (Hi-FI) 
              - คณุสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตาม แผน ก 1 และ ผูส้มคัรเขา้เรียนตอ้งส่งหนงัสือ
ยนืยนัความร่วมมือของผูป้ระกอบการส าหรับการเขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชาน้ี 
4.3 แผน ก 2 

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารหรือโภชนศาสตร์ หรือ  
               - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียง โดยมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 กรณีท่ีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการท างานท่ี
เก่ียวกบัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารหรือโภชนาการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 
 



4.4 แผน ก 2 (Hi-FI) 
     - คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามของ แผน ก 2 และ ผูส้มคัรเขา้เรียนตอ้งส่งหนงัสือ

ยนืยนัความร่วมมือของผูป้ระกอบการส าหรับการเขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชาน้ี 
 

4.5 แผน ข 
          - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรีอ่ืน ๆ ท่ี
ใกล้เคียง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 กรณีท่ีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.50 ต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวกบัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนาการและ
สุขภาพ หรือด าเนินธุรกิจดา้นการประกอบการธุรกิจดา้นอาหารหรือสุขภาพ มาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หรือ  

 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563   

8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

5.1 วุฒิการศึกษาและผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
5.2 ส าเนาบตัรประชาชน 
5.3 CV/Resume แสดงประวติัและประสบการณ์การท างานของตนเอง 
5.4 ผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการทั้งไทยหรือสากล ท่ีเคยไดรั้บการเผยแพร่ (ถา้มี) 
5.5 ผลการทดสอบภาษาองักฤษ (ถา้มี) 
5.6 หวัขอ้วิทยานิพนธ์และแนวคิด ความยาวประมาณ 2 หนา้กระดาษ ประกอบดว้ยหวัขอ้ ช่ือเร่ือง
ความส าคญั/ท่ีมาของปัญหา วตัถุประสงค ์วิธีการและแผนด าเนินการวิจยั และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
(แบบฟอร์ม_A1) 
5.7 จดหมายสมคัรเรียน (Motivation letter) เขียนเป็นภาษาองักฤษ ความยาวอยูใ่นช่วงระหว่าง 250-
500 ค า (แบบฟอร์ม A2_Motivational Letter) 
 
หมายเหตุ : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม A1_ขอ้เสนอโครงการวิจยัเชิงหลกัการไดท่ี้เวบ็ไซต ์และ 
แบบฟอร์ม A2_Motivational Letter ไดท่ี้หนา้เวบ็ไซต ์https://www.sat.psu.ac.th/master-food-sci/ 
 
โดยย่ืนด้วยตนเองที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือจัดส่ง E-mail: nuttaya.k@psu.ac.th ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

  ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร. 0-733-3230, 0-7331-3928 ถึง 50 ต่อ 1859 หรือ
โทร 080-8630707 E-mail: thammarat.k@psu.ac.th 

 
 

https://www.sat.psu.ac.th/master-food-sci/


 
ก าหนดการสอบ   

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบขอ้เขียน - - 

สอบสัมภาษณ์และน าเสนอแนวคิดใน
การท าวิจัยตามหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง** 

 
วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2566 
เวลา 09.00 เป็นตน้ไป 

ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ (อาคาร 32)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
ออนไลน์ผา่นโปรแกรม zoom meeting 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 PLO 1 ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนศาสตร์ และการจดัการธุรกิจวตั
กรรม เพื่อพฒันาแนวคิดนวตักรรมท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาดฮาลาล เพิ่มมูลค่าใหก้บัวตัถุดิบทอ้งถ่ิน 
ส่งเสริมสุขภาวะ หรือแกปั้ญหาดา้นโภชนาการภายใตบ้ริบทพหุวฒันธรรม ภูมิปัญญา และอตัลกัษณ์ภาคใต้ 
 PLO2 ใชก้ระบวนการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนศาสตร์ และการจดัการธุรกิจนวตักรรม 
เพื่อสร้างนวตักรรมท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาดฮาลาล เพิ่มมูลค่าใหก้บัวตัถุดิบทอ้งถ่ิน ส่งเสริมสุขภาวะ 
หรือแกปั้ญหาดา้นโภชนาการ 

 PLO3 ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจหรือโมเดลการใชป้ระโยชน์เชิงสังคม จากผลงานนวตักรรมอาหาร
และโภชนาการได ้

 PLO4 แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีระเบียบวินยั มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจยั 

 PLO5 ส่ือสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการไดถู้กตอ้งและตรงประเด็น 

                           PLO6 ท างานเป็นทีมภายใตบ้ริบทของผูน้ าและผูต้ามและปรับตวัเขา้กบัสังคมพหุวฒันธรรมได้ 
                           PLO7 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเท่าทนัการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


