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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 
 

เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  
1.จำนวนนักศึกษาที่จะรับ    15 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แบบ 1.1  แบบ1.2  แบบ2.1  แบบ2.2 
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6 17 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - - 6 7 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 

รวม 48 72 48 72 
 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 4.1 แบบ 1.1 
           เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เก่ียวข้อง ที่มีประสบการณ์ในการ
วิจัยหรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ และ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก  
 4.2 แบบ 1.2 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนเกรด
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีประสบการณ์ในการวิจัยหรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง 
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
 4.3 แบบ 2.1 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที ่เกี่ ยวข้อง และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 4.4 แบบ 2.2 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนเกรด
เฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
 

คุณสมบัติอื ่นๆ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
( ยื่นที่งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th) 
 5.1 โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการและ 
เหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยพอสังเขป และเอกสารอ้างอิง 
 5.2 ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ามี) 
 5.3 หลักฐานแสดงความรู'ภาษาอังกฤษ เช่น PSU-TEP, TOEFL  
 
6. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์   (ครั้งที่ 1) จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง 

 
ห้องประชุม 1  
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
7. หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
           หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เคยทำมาแล้วและงานวิจัยที่คาดว่าจะทำ และหนังสือที่เก่ียวกับ 
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี และคณิตศาสตร์ 
 
8. คำแนะนำหลักสูตร 
           เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต  เช่น จุลินทรีย์ พืช หรือสัตว์ การ 
ศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการที ่ประกอบไปด้วยความรู 'ในสาขาวิชาต่างๆ ที่
หลากหลาย เช่น จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี พันธุศาสตร์ วิศวกรรมแปรรูป และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ้งเน้นที่ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่มีความ เป็นสากล
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความชำนาญทั้งในส่วนของพื้นฐานที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพประกอบกับความ  รู้
เฉพาะด้านในแต่ละแขนง เพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู 'ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมที่จะประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ ในระดับบูรณาการได้อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถเลือกทำ วิทยานิพนธ์ตาม ความ
สนใจทางด้านเทคโนโลยีการ หมัก, เทคโนโลยีเอนไซม์, เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เศษเหลือ, เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม, วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านพืชและสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  
       สำหรับ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยคณาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นอาจารย์ภายในและภายนอกสาขาวิชาฯ 
 
9. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 9.1 ทิศทางงานวิจัยหลักเน้น 5 ด้าน 
  1) เทคโนโลยีชีวภาพอาหารและเทคโนโลยีเอนไซม์ 
  2) เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ 
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  3) เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
  4) เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 
  5) เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 
 
 9.2 งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  1) รศ.ดร.ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี E-mail: tipparat.h@psu.ac.th 

- โปรไบโอติกและพรีไบโอติกจากพืชสมุนไพรและแบคทีเรีย 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก พรีไบโอติก และซินไบโอติก 
- การศึกษาประชากรจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ยีสต์ที่ถูกตรึง 
- การผลิตสารพรีไบโอติกจากจุลินทรีย์ 
- สารยับยั้งเชื้อราจากแบคทีเรียแลกติก 
- การใช้กล้าเชื้อแลกติกในการควบคุมเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร 
 

  2) ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ E-mail: benjamas.che@psu.ac.th 
- การผลิตบิวทานอลชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 
- การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแปรงสาคูและการประยุกต์ใช้ 
- การผลิตคีเฟอรันโดยเชื้อผสม 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช'เอนไซม์ไลเปสตรึงรูป 
- การเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อผลิตเป็นน้ำมันจากวัสดุเศษเหลือ 
- การคัดแยกและการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย 
- การเพ่ิมผลิตในการหมักโดยใช่ระบบควบคุมทางชีวภาพ 

 
 3) รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ E-mail: suppasil.m@psu.ac.th 

- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักโดยใช้เทคนิคชีวโมเลกุล 
- คุณสมบัติของสารยับยั้งจุลินทรีย์จากแบคทีเรียแลกติกและการประยุกต์ใช้ 
- การกำจัดและบำบัดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยชีววิธีและการติดตามการเปลี ่ยนแปลงของ

เชื้อจุลินทรีย์โดยใช้เทคนิคชีวโมเลกุล 
- โปรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในสัตว์ 
- การผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติกและการประยุกต์ใช้ 
- สารลดแรงตึงผิวชีวภาพและไบโออิมัลซิไฟเออร0จากจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 

 
 4) รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง E-mail: piyarat.b@psu.ac.th 

- การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมและจากกระบวนการไบโอดีเซล 
- การลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
- การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม 
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- การผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล0ม 
- การผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ (Microbial fuel cell) 
 

 5) ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร E-mail: apichat.u@psu.ac.th 
- การคัดเลือกการโคลนยีน การทำบริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสทนร้อนจากแบคทีเรีย

ที่คัดแยกจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 
- การคัดแยก การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้โปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติก 
- การคัดเลือกเอนไซม์ย่อยไขมันทนอุณหภูมิสูงจากเมตาจีโนมิกไลบราลีย์ที่สร้างขึ้นจากตะกอนดินในบ่อ

น้ำพุร้อน 
- การแสดงออกในระดับสูงและการคืนรูปของโปรตีนจากอินคลูชั ่นบอดี ้ที ่ผลิตในเซลล์ของแบคทีเรีย 

Escherichia coli 
- การทำบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไบเปสที่โคลนจากแบคทีเรียในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมัน

ปาล์ม 
- การแสดงออกในระดับสูงของเอนไซม์ไลเปสในยีสต0และการปรับปรุงคุณสมบัติของเอนไซม์โดยเทคนิค 

directed evolution เพ่ือใช้เซลล์ยีสต0ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม 
 
 6) ผศ.ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ E-mail: wiriya.d@psu.ac.th 

- ต้นแบบถังผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ air/alcohol gas/liquid compound drops แทนใบพัดกวน 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ gas/liquid compound drops ช่วยในการ ผลิตไบโอดีเซลที่มียีสต์ 
  ผลิตเอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่ง 
- ต้นแบบถังผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเศษเหลือชนิดเติมอากาศด้วยพัดลมร่วมกับท่อระบายอากาศ 
- ต้นแบบเครื่องกลับกองปุ๋ยหมักระดับครอบครัวและระดับชุมชน (เน้นด้านวิศวกรรม) 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกกรดไขมันอิสระจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ gas bubbles 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกน้ำมันจากน้ำท้ิงโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ gas bubbles 
 

 7) ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์ Email :uschara.t@psu.ac.th 
   Field of interest: Molecular Biotechnology, Environmental Biotechnology, Enzyme 

Technology 
   Current researches: 
   - Isolation and screening of polyester-degrading actinomycetes 
   - Isolation and screening of pesticide-degrading actinomycetes 
   - Isolation and screening of plant growth promoting rhizobacteria 
   - Gene cloning, expression, characterization and improvement of activity of novel 

polyester 
depolymerases 
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- Gene cloning, expression, characterization and improvement of activity of novel 
pesticidedegrading enzymes 

 - Genetic engineering in yeasts to improve bioethanol production 
 

 8.2.8 ผศ.ดร.วาสนา สุโยธา Email :wasana.suy@psu.ac.th 
   Field of interest: Molecular Biotechnology and Enzyme Technology 
    Current researches: 
     - Isolation, screening, and production of chitosanase producing microorganism and 

application in the production of chitooligosaccharides. 
     - Production and application of α-1,3-glucanase. 
     - Production and application of lignocellolytic enzyme 

9. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-6375 E-mail: apichat.u@psu.ac.th 
 
10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 28,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 
 

เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ          10  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ    แบบ 1.1  แบบ1.2  แบบ2.1  แบบ2.2 
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6 12 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - - 6 12 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 

รวม 48 72 48 72 
 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 4.1 แบบ 1.1  

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือ
เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่องหรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือ
เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์การวิจัยหรือทำงานใน
สาขาวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีอาหารอย่างน้อย 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก   

4.2  แบบ 1.2  
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยี

อาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลการเรียนระดับดีมาก โดยได้รับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 3.50 และ 

2) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่องหรือมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 

3) มีประสบการณ์การวิจัยหรือทำงานในสาขาวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีอาหารอย่างน้อย 1 ปี หรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก 
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 4.3 แบบ 2.1 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือ

เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้อง หรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรืออยู ่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก   

 4.4 แบบ 2.2 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยี

อาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลการเรียนระดับดีมาก โดยได้รับคะแนน
เฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีคะแนนเฉลี ่ยสะสมเฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 3.50 หรืออยู ่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก   

 
 

คุณสมบัติอื ่นๆ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
(ยื่นที่ งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th) 

5.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือผลงานที่อยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์ โดยแนบจดหมายตอบรับ
การลงตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด 

5.2 โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ รวมทั้งวิธีการวิจัยพอสังเขป 

 5.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด  
 5.4 หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด (กรณีลาศึกษาต่อ) 
 

6. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ์ 
 

วันและเวลา จะแจ้งกับผู้สมัครโดยตรงอีกครั้ง 
 

ห้องประชุม 1 
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
7. ข้อแนะนำสำหรับการสอบสัมภาษณ์ 
         การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร ตลอดจนสามารถนำเสนอแนวคิดในการทำวิจัยรวมทั้งสามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจได้อย่าง
ชัดเจน 
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8.  คำแนะนำหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม โดยเน้นการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนา 
ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารของไทยและของโลก โดยเฉพาะด้านอาหารทะเล อาหาร ฮาลาล 
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภาคใต้ 
   นักศึกษาที่มีประวัติการเรียนดีและมีศักยภาพสูงที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน  ค่า
ดำเนินการวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และมีโอกาสใช้เวลาการทำวิจัย
วิทยานิพนธ์บางส่วนในต่างประเทศเป็นเวลา 6-12 เดือน 
 
9. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจ ัยเพื ่อว ิทยานิพนธ์ของหลักสูตร  และ Area of research interest 
 ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

9.1 Professor Dr. Soottawat Benjakul 
 Email : soottawat.b@psu.ac.th  Phone : 074286334 
 Area of research interest : 

- Utilization of fish and shellfish processing byproducts  
- Functional ingredients and bioactivities from seafood leftover  
- Improvement of functional properties of gelatin and myofibrillar proteins  
- Characterization and applications of fish enzymes  
- Use of plant phenolics as the additives in fish and fish products 
 

9.2 Associate Professor Dr. Wirote Youravong 
 Email :  wirote.y@psu.ac.th  Phone : 074286329 
 Area of research interest : 

- Clean process technology for fishery, meat and poultry,fruit and beverage industries  
- Hybrid of nonthermal process for functional food innovative product  
- Membrane distillation for low molecular weight solute recovery  
- Membrane fouling and cleaning of oily effluence 
 

9.3 Associate Professor Dr. Kongkarn Kijroongrojana 
 Email :  kongkarn.k@psu.ac.th  Phone : 074286336 
 Area of research interest : 

- Development/Sensory evaluation of functional food and seafood products 
 

9.4 Associate Professor Dr. Sunisa Siripongvutikorn 
 Email :  sunisa.s@psu.ac.th  Phone : 074286344 
 Area of research interest : 
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-Marinaded seafood product  
- Phytochemical and biological properties of plant material  
- Antioxidant and antibacterial properties of herbs/spices and curry paste and their 
application  
- Biofortification of some essential mineral to improve bioactive compouds and 
bilogical properties in plant material 
 

9.5 Assistant Professor Dr.  Mutita  Meenune 
 Email :  mutita.m@psu.ac.th  Phone : 074286335 
 Area of research interest : 

- Minimal process and modified atmosphere packaging of fresh-cut fruits and 
vegetables  
- Effect of thermal and non-thermal process on the quality of food products  
- Quality of rice grain and its cooking quality 
 

9.6 Assistant Professor Dr. Piyarat  Sirivongpaisal 
 Email :  piyarat.n@psu.ac.th  Phone : 074286328 
 Area of research interest : 

- Production, modification and application of flour and starch for functional food 
products  
- Structure and functional properties of polysaccharide  
- Food engineering (drying and baking technology) 
 

9.7 Assistant Professor Dr. Punnanee Sumpavapol 
 Email :  punnanee.s@psu.ac.th  Phone : 074286366 
 Area of research interest : 

- Integrative metagenomics–metabolomics for analysing the relationship between 
microorganisms with volatile and non-volatile profiles of fermented foods  
- Phytochemical and bioactivity of plant extract from agricultural waste  
- Valorization of agricultural waste as functional food ingredient 
 

9.8 Assistant  Professor Dr. Saowakon  Wattanachant 
 Email :  saowakon.w@psu.ac.th  Phone : 074286332 
 Area of research interest : 

- Factor affecting non-destructive determination quality of meat and poultry meat  
- Nutritional and physicochemical characteristics of raw and cooked mutton from 
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Southern Thai cross-bred goat and value added healthy meat products  
- Innovative research and development in healthy food products 
 

9.9 Assistant  Professor Dr. Dusida Tirawat 
 Email :  dusida.t@psu.ac.th  Phone : 074286320 
 Area of research interest : 

- Innovative technology for shelf life extension of fruits and vegetables  
- Effective methods to reduce spoilage/pathogenic food microorganisms and biofilm 
on fresh product’s surface 
 

9.10 Assistant  Professor  Dr. Worapong Usawakesmanee 
 Email :  worapong.u@psu.ac.th   Phone : 074286340 
 Area of research interest : 

- Research and development of food for shelf-life extension  
- Utilization of food processing by-product to human food or animal feed 
 

9.11 Assistant  Professor   Dr. Rajnibhas Sukeaw Samakradhamrongthai 
 Email :  rajnibhassukeaw.s@psu.ac.th Phone : 074286330 
 Area of research interest : 

- Food product development and experimental design  
- Sensory evaluation and shelf-life assessment in product development  
- Aroma and flavor in product development: identification, characterization, and 
application  
- Encapsulation and controlled release technology  
- Food perception and brain neurological functions 
 

9.12 Dr. Thanasak Sae-leaw 
 Email :  thanasak.s@psu.ac.th  Phone : 074286333 
 Area of research interest : 

- Extraction, characterization and utilization of lipids and bioactive compounds from 
plants and agricultural by-products  
- Maintaining/improving the quality of used frying oil 
 

9.13 Dr. Krisana Nilsuwan 
 Email :  krisana.n@psu.ac.th  Phone : 074286321 
 Area of research interest : 
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- Development of edible and biodegradable food packagings based on proteins 
- Extraction and characterization of fish scale biocalcium 
 

9.14 Dr. Avtar Singh 
 Email :  avtar.s@psu.ac.th  Phone : 074286362 
 Area of research interest : 

- Extraction, characterization of bioactive compounds from seafood waste and plant 
sources 
- Exploitation of bioactive compounds as a functional ingredient  
- Quality maintenance and shelf-life extension of fish and fishery products  
- Improvement of functional and nutritional properties of surimi and surimi-based 
products. 

 
10. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 โทร. 074286366  E-mail: punnanee.s@psu.ac.th 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (นานาชาติ) 
 
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ                     10  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ    แบบ 1.1  แบบ1.2  แบบ2.1  แบบ2.2 
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 9 17 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - - 3 7 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 

รวม 48 72 48 72 
 
4. คุณสมบัติของผู้สมัครและเข้าศึกษา 
  4.1 แบบ 1.1  

    1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ วิทยาศาสตร์
สุขภาพที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับดีมากหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็น
สำหรับผู้สมัครแต่ละราย 

   2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก  
 4.2 แบบ 1.2  

   1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี ่ยวข้อง หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับดีมากหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
พิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย 

      2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรั บ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
  4.3 แบบ 2.1  

  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็น
สำหรับผู้สมัครแต่ละราย 
   2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
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 4.4 แบบ 2.2  

  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผลการเรียนระดับดีมากหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมใน
รายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย 
  2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรั บ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
 

คุณสมบัติอื ่นๆ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 4.1 เลือกหัวข้อที่ต้องการใช้ในการสอบสัมภาษณ์จากหัวข้อย่อยต่อไปนี้ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพที่เก่ียวข้องกับโรค เบาหวาน,หลอดเลือดและความดัน,ไต,สุขภาพของระบบทางเดิน
อาหาร และอ่ืนๆเช่น 

(1) อาหารสุขภาพผู้สูงอายุ 
(2) การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบธรรมชาติภาคใต้ 
(3) นวัตกรรมอาหารเสริมและอาหารสุขภาพ 

 4.2 เตรียมโครงการวิจัยที่คัดเลือกได้ในข้อ 4.1 โดยเตรียมแบบโครงการวิจัยอย่างย่อ จำนวน 4-5 หน้าประกอบด้วย 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การทดลอง วิธีดำเนินการวิจัย และเอกสารอ้างอิง 
 4.3 ส่งหัวข้อที่คัดเลือกได้ในข้อ 4.2 ให้แก่กรรมการสอบสัมภาษณ์  
 
5. กำหนดการสอบ 

วิชาทีส่อบ วันและเวลาที่สอบ สถานทีส่อบ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

จะแจ้งให้กับผู้สมัครทราบอีกครั้ง 
 

ห้องประชุม 2  
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
6. คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ 
 พิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ์กรอบแนวคิดและพื้นความรู้ตามหัวข้อที่ได้คัดเลือก  และเป็นการ พิจารณา
เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนต่าง ๆ ไปพร้อมกัน โดยจะทราบผลการรับเข้าและผู้ได้รับทุนในวันเดียวกัน 
 
7. หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ 

7.1 Wildman, R.E. 2001. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. CRC Press, 
Washington,D.C. 542 p. 

7.2 Paliyath, G., Bakovic, M. and Shetty, K. 2011. Functional Foods, Nutraceuticals and 
Degenerative Disease Prevention. Wiley-Blackwell, Oxford. 403 p. 
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7.3 Bronk, R. 1999. Human Metablism. Addison Wesley Longman Press, Essex. 392 p. 
7.4 Insel, P., Ross, D., McMahon, K. and Bernstein, M. 2011. Nutrition. Jones and Bartlett Publishers, 

London. 902 p. 
 
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผศ.ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ  หลักสูตรอาหารสุขภาพและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร E-mail : 
chutha.s@psu.ac.th. 
 
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 จำนวน 28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร 
 

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ       15  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ  
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ - 15 15 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 3 15 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 36 36 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 4.1 แผน ก แบบ ก1 
  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
การพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่
ละราย 
         2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี ใน 
ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย หรือ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยในอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียน
เพ่ิมเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย 
   4.2 แผน ก แบบ ก2 
  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
การพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่
ละราย   
  2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมอย่างน้อย         6  
เดือน หรือ ทำงานในตําแหน่งผู้ช่วยวิจัยอย่างน้อย 6 เดือน หรือ ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับ   ดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียน
เพ่ิมเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย 
 4.3 แผน ข 
  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
การพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่
ละราย 
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  2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา หรือ มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมไม่
น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา  
รวมถึงพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครแต่ละราย 
 

คุณสมบัติอื ่นๆ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 

5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ 
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th) 

โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการ 
และเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยพอสังเขป 

6. กำหนดการสอบ 
วิชาทีส่อบ วันและเวลาที่สอบ สถานทีส่อบ 

สอบสัมภาษณ์ 
 

จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง ห้องประชุม 1 
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

7. คำแนะนำหลักสูตร 
           คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (MATM) ตั ้งแต่ปี 2548 โดยหลักสูตรดังกล่าว มุ ่งให้ผู ้เร ียนมีความรู้ 
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ รวมทั้งการวิจัยที่สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพ ปัจจุบันประสบปัญหาผู้เรียนที่มาจากภาคอุตสาหกรรมมีจำนวนน้อย ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมได้ จึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตร และเพิ่มเติมลักษณะของหลักสูตร แผน ข ด้วย เพื่อเป็นการขยาย
โอกาสให้กับผู้สนใจที่ทำงานประจำในภาคอุตสาหกรรมได้พัฒนาคุณวุฒิและแก้ปัญหาที่เป็นความต้องการของ
อุตสาหกรรมเกษตรอย่างแท้จริง รวมถึงระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำให้มีความจำเป็นต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
 
8. ระยะเวลาและการจัดการเรียนการสอน 
           หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ในปีการศึกษาแรก
ส่วนปีการศึกษาที่ 2 เป็นการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในโรงงาน/สถานประกอบการ โดยการกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักของหลักสูตรร่วมกับพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ 
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9. แนวทางการวิจัย 
       9.1 ด้านการจัดการการผลิตและผลิตภาพ (Production Management and Productivity) 

1) Production Planning, Production Control and Inventory 
2) Logistic and Supply Chain, Raw Material Management 
3) Productivity Management 
4) Manufacturing System, Maintenance, Automation 
5) Plant design, Law and Regulations 

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการการผลิตและผลิตภาพ : 
- การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินงานของสาย 
การติดฉลากและบรรจุกล่องผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง  
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการโม่ข้าวสาลีโดยใช้เทคนิค TPM 
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุขวดแก้วด้วยการผลิตแบบลีน 
- การปรับปรุงพื้นที่และการออกแบบคลังสินค้า: กรณีศึกษาโรงงานอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา: โรงงานผลิตเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกแช่เย็น 
- ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถจนส่งแบบมีกรอบเวลาและการแบ่งสินค้า กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
น้ำผลไม้ 
- การประยุกต์ใช้หลักการผลิตแบบลีนในการเพิ่มกำลังการผลิตของกระบวนการผลิตปลาเส้น 
 

   9.2 ด้านการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (Quality and Environment Management) 
1) Quality Control (Quality tools, Quality Attribute, SQC, DOE) 
2)  Quality Management (Management, Environment, Carbon footprint, Water footprint) 
3)  Food Safety Management System (Food Safety, Traceability, food Law & Regulations) 

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม :  
- การประเมินความเสี่ยงของหอยตะโกรมจากแหล่งเลี้ยงในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
- การประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ซิกม่าเพื่อเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในกระบวนการผลิต 
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค 

- การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลของส่วนงานสนับสนุนเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ ้นท์ในผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม :
กรณีศึกษา 
- การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการลดการใช้พลังงานของเคร่ืองแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์   
- การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาการเกิดจุดขาวในเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง 
 

    9.3 ด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) 
1) 3.1  Principle of Management, Human Resource Management 
2) 3.2  Accounting and Finance 
3) 3.3  Marketing 
4) 3.4  Entrepreneurship, Feasibility and Strategy 

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ) 
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- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำหวานทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำอัดลม 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้สูงอายุจากโปรตีนสกัดจากปลานิล 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากใบชาจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทดแทนการชิ้นไม้สับในการผลิตแผ่นปาร์ติเกิล 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร : 
ประกอบด้วยคณาจารย์หลักในหลักสูตร และคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น 

1) ดร.เกรียงไกร ไวยกาญจน์ E-mail: kriangkrai.w@psu.ac.th 
           สาขาชำนาญ : Modern Manufacturing System & Automation 
2) ดร.กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์ E-mail:  karnjapan.j@psu.ac.th 
           สาขาชำนาญ : Business Process Management (Marketing), Quality Management 
3) ดร.กันยา อัครอารีย์ E-mail: kanya.a@psu.ac.th 
           สาขาชำนาญ: Supply Chain Management, Logistics, Quality Management 
4) ผศ.ดร.บุษวรรณ  หิรัญวรชาติ E-mail: bhudsawan.h@psu.ac.th 
  สาขาชำนาญ: Food Processing, Phytochemical Extraction, Drying of Biomaterials 
5) อ.มณฑิรา เอียดเสน E-mail: monthira.i@psu.ac.th 
           สาขาชำนาญ: Production Management, Productivity Management, Statistical Quality Control 
6) อ.ดาริกา อวะภาค  E-mail: darika.a@psu.ac.th 
  สาขาชำนาญ:  Production Management, Productivity Management 

 
10. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ดร.บุษวรรณ  หิรัญวรชาติ E-mail: bhudsawan.h@psu.ac.th 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90112 http://agro.psu.ac.th โทร. 0 7428 6349 (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 
11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 28,000 บาท/ภาคการศึกษา  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 
 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ 15  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ  
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ - 12 - 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 6 - 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 

รวม 36 36 - 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 4.1 แผน ก 1 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 

  4.2 แผน ก 2 
   เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

 
 

คุณสมบัติอื ่นๆ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา ( ยื่นที่งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ 
ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th) 
 5.1 โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยพอสังเขป และเอกสารอ้างอิง 
 5.2 ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร (ถ้ามี) 
 5.3 หลักฐานแสดงความรู'ภาษาอังกฤษ เช่น PSU-TEP, TOEFL (ถ้ามี) 
 
6. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์    จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง 

 
 

ห้องประชุม 1  
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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7. หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
       หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เคยทำมาแล้วและงานวิจัยที่คาดว่าจะทำ  และหนังสือที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี และคณิตศาสตร์ 
 
8. คำแนะนำหลักสูตร 
        เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ พืช หรือสัตว์ การ ศึกษา 
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่ประกอบไปด้วยความรู'ในสาขาวิชาต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น 
จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมี พันธุศาสตร์ วิศวกรรมแปรรูป และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ้งเน้นที่ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่มีความ เป็นสากลเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ และความชำนาญทั้งในส่วนของพื้นฐานที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพประกอบกับความ รู้เฉพาะด้านใน
แต่ละแขนง เพื ่อผล ิตบัณฑิตที ่พร ้อมด้วยความรู 'ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมที ่จะประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ ในระดับบูรณาการได้อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถเลือกทำ  วิทยานิพนธ์ตาม ความ
สนใจทางด้านเทคโนโลยีการ หมัก, เทคโนโลยีเอนไซม์, เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เศษเหลือ, เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม, วิศวกรรมกระบวนการ ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านพืชและสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลสำหรับ  
         คณะกรรมการที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยคณาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นอาจารย์ภายในและภายนอกภาควิชาฯ 
 
9. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และ Area of research interest ของอาจารย์
ประจำหลักสูตร 
 9.1 ทิศทางงานวิจัยหลักเน้น 5 ด้าน 

9.1.1 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารและเทคโนโลยีเอนไซม์ 
9.1.2 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ 
9.1.3 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
9.1.4 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 
9.1.5 เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 

 
 9.2 งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

9.2.1 รศ.ดร.ทิพรัตน์ หงภัทรคีร ีE-mail: tipparat.h@psu.ac.th 
- โปรไบโอติกและพรีไบโอติกจากพืชสมุนไพรและแบคทีเรีย 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก พรีไบโอติก และซินไบโอติก 
- การศึกษาประชากรจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ยีสต์ที่ถูกตรึง 
- การผลิตสารพรีไบโอติกจากจุลินทรีย์ 
- สารยับยั้งเชื้อราจากแบคทีเรียแลกติก 
- การใช้กล้าเชื้อแลกติกในการควบคุมเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร 
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9.2.2 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ E-mail: benjamas.che@psu.ac.th 
- การผลิตบิวทานอลชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 
- การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแปรงสาคูและการประยุกต์ใช้ 
- การผลิตคีเฟอรันโดยเชื้อผสม 
- การผลิตไบโอดีเซลโดยใช'เอนไซม์ไลเปสตรึงรูป 
- การเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อผลิตเป็นน้ำมันจากวัสดุเศษเหลือ 
- การคัดแยกและการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย 
- การเพิ่มผลิตในการหมักโดยใช่ระบบควบคุมทางชีวภาพ 
 
9.2.3 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ E-mail: suppasil.m@psu.ac.th 
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักโดยใช้เทคนิคชีวโมเลกุล 
- คุณสมบัติของสารยับยั้งจุลินทรีย์จากแบคทีเรียแลกติกและการประยุกต์ใช้ 
- การกำจัดและบำบัดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยชีววิธีและการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์โดย

ใช้เทคนิคชีวโมเลกุล 
- โปรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในสัตว์ 
- การผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติกและการประยุกต์ใช้ 
- สารลดแรงตึงผิวชีวภาพและไบโออิมัลซิไฟเออร0จากจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 
 
9.2.4 รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง E-mail: piyarat.b@psu.ac.th 
- การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมและจากกระบวนการไบโอดีเซล 
- การลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
- การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม 
- การผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล0ม 
- การผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ (Microbial fuel cell) 
 
9.2.5 ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร E-mail: apichat.u@psu.ac.th 
- การคัดเลือกการโคลนยีน การทำบริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสทนร้อนจากแบคทีเรียที่คัด

แยกจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 
- การคัดแยก การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้โปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติก 
- การคัดเลือกเอนไซม์ย่อยไขมันทนอุณหภูมิสูงจากเมตาจีโนมิกไลบราลีย์ที่สร้างขึ้นจากตะกอนดินในบ่อน้ำพุร้อน 
- การแสดงออกในระดับสูงและการคืนรูปของโปรตีนจากอินคลูชั่นบอดี้ที่ผลิตในเซลล์ของแบคทีเรีย  Escherichia 

coli 
- การทำบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไบเปสที่โคลนจากแบคทีเรียในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม 
- การแสดงออกในระดับสูงของเอนไซม์ไลเปสในยีสต0และการปรับปรุงคุณสมบัติของเอนไซม์โดยเทคนิค 

directed evolution เพื่อใช้เซลล์ยีสต0ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม 
 
9.2.6 ผศ.ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ E-mail: wiriya.d@psu.ac.th 
- ต้นแบบถังผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ air/alcohol gas/liquid compound drops แทนใบพัดกวน 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ gas/liquid compound drops ช่วยในการ ผลิตไบโอดีเซลที่มียีสต์ 
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  ผลิตเอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่ง 
- ต้นแบบถังผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเศษเหลือชนิดเติมอากาศด้วยพัดลมร่วมกับท่อระบายอากาศ 
- ต้นแบบเครื่องกลับกองปุ๋ยหมักระดับครอบครัวและระดับชุมชน (เน้นด้านวิศวกรรม) 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกกรดไขมันอิสระจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ gas bubbles 
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ gas bubbles 
 
9.2.7 ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์ Email :uschara.t@psu.ac.th 
   Field of interest: Molecular Biotechnology, Environmental Biotechnology, Enzyme Technology 
   Current researches: 
   1. Isolation and screening of polyester-degrading actinomycetes 
   2. Isolation and screening of pesticide-degrading actinomycetes 
   3. Isolation and screening of plant growth promoting rhizobacteria 
   4. Gene cloning, expression, characterization and improvement of activity of novel polyester 
depolymerases 
  5. Gene cloning, expression, characterization and improvement of activity of novel 

pesticidedegrading enzymes 
  6. Genetic engineering in yeasts to improve bioethanol production 
 
9.2.8 ผศ.ดร.วาสนา สุโยธา Email :wasana.suy@psu.ac.th 
   Field of interest: Molecular Biotechnology and Enzyme Technology 
    Current researches: 
     1. Isolation, screening, and production of chitosanase producing microorganism and 

application in the production of chitooligosaccharides. 
     2. Production and application of α-1,3-glucanase. 
     3. Production and application of lignocellolytic enzyme 
 

10. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผศ.ดร.อภิชาติ อู๋ไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 โทร. 0-7428-6375 E-mail: apichat.u@psu.ac.th 
 
11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ             12 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ  
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ - 12 16 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 6 14 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 36 36 
 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    4.1  แผน ก 1 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ เทคโนโลยีการ
บรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00   
  หรือ ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ใน
วารสารที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่อง    
    4.2 แผน ก 2 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ  เทคโนโลยีการ
บรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
 4.3 แผน ข 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ  เทคโนโลยีการ
บรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  และมีประสบการณ์การวิจัยหรือทำงานที่เกี่ยวข้องใน
ด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานตีพมิพ์ทางด้านวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ในวารสารที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่อง   

   
 

คุณสมบัติอื ่นๆ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
(ยื่นที่ งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th   ) 
 แนวคิดหัวข้องานวิจัยที่สนใจจะศึกษา ประกอบด้วย หัวข้องานวิจัย หลักการ และเหตุผล แนวทางในการ 
ทำวิจัย/วิธีการทำวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งในวันสมัครหรือ 
วันสอบสัมภาษณ์ 
 
6. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

 (ว ันและเวลาจะแจ้งให้ผ ู ้สมัคร
ทราบอีกครั้ง) 
 

ห้องประชุม 2 
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 
7. หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ 

7.1 ปุ่น คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ. 2541. บรรจุภัณฑ์อาหาร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

7.2 Journal of Packaging Technology and Science 
7 .3 Brody, A. 2001. Active Packaging for Food Applications. Pennsylvania: Technomic 

Publishing 
7 .4 Fellows, P. 1990. Food Processing and Technology: Principle and Practice. Chichester, 

England: Ellis Harwood Ltd. 
7 .5 Joseph, F. Hanlon. 1992. Handbook of Package Engineering. Pennsylvania: Technomic 

Publishing. 
7.6 Paine, F.A. and Paine, H.Y. 1992. A Handbook of Food Packaging, Second Edition. Glasgow: 

Blackie Academic & Professional. 
7.8 Robertson, Gordon. L. 1992. Food Packaging: Principle and Practice. 
7.9 Soroko, W. 1996. Fundamentals of Packaging Technology. U.K., The Institute of Packaging. 
 

8. คำแนะนำหลักสูตร 
              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัยและออกแบบโครงสร้างของวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ตลอดจนการ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมในการปรับปรุงกระบวนการผลิตการบรรจุเพื่อพัฒนาและปรับปรุงวัสดุ บรรจุ
ภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญพร้อมทั้ง เป็นผู้ที ่มี
คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
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          การศึกษาเป็นแบบแผน ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

- แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  แต่อาจเรียนรายวิชาหรือ
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มเติม เช่น สัมมนาได้โดยไม่นับหน่วยกิต 

- แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีมีทั้งการเรียนรายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์ 
 

8. ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของหลัก สูตร และ Area of research interest ของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
 8.1 ทิศทางงานวิจัย 

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้จากวัสดุและเศษเหลือจากธรรมชาติ เช่น โปรตีนฟิล์มจากปลา 
คุณภาพต่ำ แป้ง เยื่อกระดาษและกากข้าวโพด ใยปาล์มน้ำมัน ตาลโตนด และยางพารา 

- การออกแบบและพัฒนากระบวนการบรรจุ การทดสอบคุณภาพการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ เช่น 
ความแข็งแรงของรอยปิดผนึก 

- การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากวัสดุและเศษเหลือจากธรรมชาติ เช่น ยางฟองน้ำ ใยปาล์มน้ำมัน 
และซังข้าวโพด 

- การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก แท่นรองสินค้า 
- การจำลองแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค 
- การประเมินอายุการเก็บของอาหาร 
- การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับไมโครเวฟและการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง 
- การพัฒนาสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูกจากวัสดุชีวภาพ 
- การผลิตและพัฒนาสมบัติของกระดาษจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 
 

 8.2 งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  1)  รศ.ดร.วรัญญู ศรีเดช E-mail : waranyou.s@psu.ac.th 

- Property Improvement of paper with chitosan 
- Production and utilization of cellulose and cellulose derivatives 
- Production of molded pulp packaging 
- Composite material of natural fiber and rubber 
- Vegetable oil based printing Ink 
- Active packaging for ripening delay of fresh fruit 
- Biodegradable packaging from starch and fiber 

  2) รศ.ดร.เถวียน วิทยา E-mail : thawean.b@psu.ac.th 
 - Production of rice starch nanocrystals and potential application in food packaging 
 - Characterization, properties development and potential application of 
  Biodegradable packaging From polysaccharide (starch , chitosaa and gum ) 
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- Production, properties and potential application of antimicrobial edible films 
  incorporated with natural antimicrobial 
- Recovery of lignin and developing lignin-based resin paper coatings application as 
  hydrophobic barrier 
- Application of rice bran in Packaging industry 

  3) ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน E-mail : thummanoon.p@psu.ac.th 
- Polymer physical chemistry; 
- Polymer packaging materials; 
- Barrier properties of polymers; 
- Bio-related polymer materials; 
- Biodegradable/edible films (emphasis on protein-based films); 
- Bio-based polymer blend and (nano) composite; 
- Utilization of agro-based biopolymers 

  4) ผศ.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ E-mail : supachai.p@psu.ac.th 
- Food packaging. 
- Transportation packaging 
- Active and intelligent packaging 
- Shelf life prediction 
- Migration in packaging 

  5) ผศ.ดร.พรอุษา จิตพุทธิ E-mail : ponusa.j@psu.ac.th 
   - Polymer nanocomposites 
  - Nano-fillers 
   - Bioplastics 
  - Antimicrobial activity and Thermo-mechanical properties of polymers and  
Nanocomposites 

  6) ดร.ลดาวัลย์  สงทิพย์ E-mail : Ladawan.so@psu.ac.th 
- Biobased materials processing and polymer technology 
- Encapsulation of liquid and solid components in polymeric nanoparticles for active                             
  Packaging 
- Printing Technology 

  7) ดร.สมพร  นิลมณี E-mail : somporn.ni@psu.ac.th 
- Packaging Design and Development  
- Graphic  Design For  Packaging 
- Packaging Accessibility 
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  9) ดร.พรสถิตย์ สุขชู E-mail: pornsatit.s@psu.ac.th 

- Nanotechnology applications for active and intelligent packaging 
- Thin film materials for light emitter, detector and sensor applications 
- Group IV and III-V photonics for terahertz device applications 
- Single- and polycrystalline film characterization by high resolution x-ray diffraction 

 
9. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน  
         คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 0-7428-6357  E-mail : thummanoon.p@psu.ac.th  
 
10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา   
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 

เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ              10   คน 
2.  แผนการศึกษาที่เปิดรับ     แผน ก แบบ ก1   แผน ก แบบ ก2  
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ - 10 - 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 6 - 
วิทยานิพนธ์ 36 20 - 

รวม 36 36 - 
 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 4.1 แผน ก 1 
   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขา

อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00 หรือเทียบเท่า ในกรณีที่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

1) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เร่ือง หรือ 
2) มีประสบการณ์การวิจัยหรือทำงานต่อเนื่องในสาขาวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีอาหารอย่างน้อย 1 ปี 

หรือ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

4.2 แผน ก 2 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและ/หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือ

สาขาอื่นที่เก่ียวข้อง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขา
วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

4.3 แผน ก 1 (Hi-Fi) 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามของ แผน ก 1 และผู้สมัครเข้าเรียนต้องส่งแบบฟอร์มการยืนยันความ

ร่วมมือของผู้ประกอบการสำหรับการเข้าศึกษา แผนการเรียนแบบ Hi-Fi  
 
 

4.4 นักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาแผน ก 1 และ แผน ก 1 (Hi-Fi) จะต้องมีระดับคะแนนด้านภาษาอังกฤษจากสถาบนัที่
บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง และสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ได้แก่ 
   คะแนน TOEFL (Paper Based)    ไม่ต่ำกว่า  450 คะแนน 
      (Institutional Testing Program)  ไม่ต่ำกว่า  470 คะแนน 
      (Computer Based)   ไม่ต่ำกว่า  133 คะแนน 
      (Internet Based)    ไม่ต่ำกว่า    45 คะแนน 
   คะแนน IELTS      ไม่ต่ำกว่า   4.5 คะแนน 
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   หรือมีหนังสือรับรองการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัย 

   สำหรับนักศึกษาไทยจะต้องมีคะแนนสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบในส่วนของความรู้ความสามารถในการ
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
คุณสมบัติอื ่นๆ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นที่ งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ 
 ทาง E-mail: maneethip.p@psu.ac.th) 

5.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือผลงานที่อยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์ โดยแนบจดหมายตอบ
รับการลงตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด 

5.2 โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ รวมทั้งวิธีการวิจัยพอสังเขป 

5.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด  
5.4 หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด (กรณีลาศึกษาต่อ) 
 

6. กำหนดการสอบ 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ์ 
 

วันและเวลา จะแจ้งกับผู้สมัครโดยตรงอีกครั้ง 
 

ห้องประชุม 1 
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
7. ข้อแนะนำสำหรับการสอบสัมภาษณ์ 
  ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตลอดจนสามารถนำเสนอ 
แนวคิดในการทำวิจัย รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถามเก่ียวกับงานวิจัยที่สนใจได้อย่างชัดเจน 
 
8. คำแนะนำหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (แผน ก 1 และ ก 2) มุ่งเน้น
การศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื ่อนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และความปลอดภัยอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหารของไทยและของ
โลก โดยเฉพาะอาหารทะเล อาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภาคใต้  และมีแผน ก 1 Hi-Fi ที ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปัจจุบันทำงานในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะความรู้เพ่ิมสูงขึ้น สามารถนำความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทหรืออุตสาหกรรม ซึ่งจะดำเนินงานวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ์ ณ ภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการ 
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         นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี ้ ที ่มีประวัติการเรียนดีและมีศักยภาพสูง  จะได้รับการคัดเลือกรับทุน
สนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าดำเนินการวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งใน
ระดับประเทศ และต่างประเทศ 
 
9.  ทิศทาง หรือ Theme ของงานวิจัยเพื ่อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร  และ Area of research interest 
 ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

9.1 Professor Dr. Soottawat Benjakul 
 Email : soottawat.b@psu.ac.th  Phone : 074286334 
 Area of research interest : 

- Utilization of fish and shellfish processing byproducts  
- Functional ingredients and bioactivities from seafood leftover  
- Improvement of functional properties of gelatin and myofibrillar proteins  
- Characterization and applications of fish enzymes  
- Use of plant phenolics as the additives in fish and fish products 
 

9.2 Associate Professor Dr. Wirote Youravong 
 Email :  wirote.y@psu.ac.th  Phone : 074286329 
 Area of research interest : 

- Clean process technology for fishery, meat and poultry,fruit and beverage industries  
- Hybrid of nonthermal process for functional food innovative product  
- Membrane distillation for low molecular weight solute recovery  
- Membrane fouling and cleaning of oily effluence 
 

9.3 Associate Professor Dr. Kongkarn Kijroongrojana 
 Email :  kongkarn.k@psu.ac.th  Phone : 074286336 
 Area of research interest : 

- Development/Sensory evaluation of functional food and seafood products 
 

9.4 Associate Professor Dr. Sunisa Siripongvutikorn 
 Email :  sunisa.s@psu.ac.th  Phone : 074286344 
 Area of research interest : 

- Marinaded seafood product  
- Phytochemical and biological properties of plant material  
- Antioxidant and antibacterial properties of herbs/spices and curry paste and their 
application  
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- Biofortification of some essential mineral to improve bioactive compouds and 
bilogical properties in plant material 
 
 

9.5 Assistant Professor Dr.  Mutita  Meenune 
 Email :  mutita.m@psu.ac.th  Phone : 074286335 
 Area of research interest : 

- Minimal process and modified atmosphere packaging of fresh-cut fruits and 
vegetables  
- Effect of thermal and non-thermal process on the quality of food products  
- Quality of rice grain and its cooking quality 
 

9.6 Assistant Professor Dr. Piyarat  Sirivongpaisal 
 Email :  piyarat.n@psu.ac.th  Phone : 074286328 
 Area of research interest : 

- Production, modification and application of flour and starch for functional food 
products  
- Structure and functional properties of polysaccharide  
- Food engineering (drying and baking technology) 
 

9.7 Assistant Professor Dr. Punnanee Sumpavapol 
 Email :  punnanee.s@psu.ac.th  Phone : 074286366 
 Area of research interest : 

- Integrative metagenomics–metabolomics for analysing the relationship between 
microorganisms with volatile and non-volatile profiles of fermented foods  
- Phytochemical and bioactivity of plant extract from agricultural waste  
- Valorization of agricultural waste as functional food ingredient 
 

9.8 Assistant  Professor Dr. Saowakon  Wattanachant 
 Email :  saowakon.w@psu.ac.th  Phone : 074286332 
 Area of research interest : 

- Factor affecting non-destructive determination quality of meat and poultry meat  
- Nutritional and physicochemical characteristics of raw and cooked mutton from 
Southern Thai cross-bred goat and value added healthy meat products  
- Innovative research and development in healthy food products 
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9.9 Assistant  Professor Dr. Dusida Tirawat 
 Email :  dusida.t@psu.ac.th  Phone : 074286320 
 Area of research interest : 

- Innovative technology for shelf life extension of fruits and vegetables  
- Effective methods to reduce spoilage/pathogenic food microorganisms and biofilm 
on fresh product’s surface 
 

9.10 Assistant  Professor  Dr. Worapong Usawakesmanee 
 Email :  worapong.u@psu.ac.th   Phone : 074286340 
 Area of research interest : 

- Research and development of food for shelf-life extension  
- Utilization of food processing by-product to human food or animal feed 
 

9.11 Assistant  Professor   Dr. Rajnibhas Sukeaw Samakradhamrongthai 
 Email :  rajnibhassukeaw.s@psu.ac.th Phone : 074286330 
 Area of research interest : 

- Food product development and experimental design  
- Sensory evaluation and shelf-life assessment in product development  
- Aroma and flavor in product development: identification, characterization, and 
application  
- Encapsulation and controlled release technology  
- Food perception and brain neurological functions 
 

9.12 Dr. Thanasak Sae-leaw 
 Email :  thanasak.s@psu.ac.th  Phone : 074286333 
 Area of research interest : 

- Extraction, characterization and utilization of lipids and bioactive compounds from 
plants and agricultural by-products  
- Maintaining/improving the quality of used frying oil 
 

9.13 Dr. Krisana Nilsuwan 
 Email :  krisana.n@psu.ac.th  Phone : 074286321 
 Area of research interest : 

- Development of edible and biodegradable food packagings based on proteins 
- Extraction and characterization of fish scale biocalcium 
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9.14 Dr. Avtar Singh 
 Email :  avtar.s@psu.ac.th  Phone : 074286362 
 Area of research interest : 

- Extraction, characterization of bioactive compounds from seafood waste and plant 
sources 
- Exploitation of bioactive compounds as a functional ingredient  
- Quality maintenance and shelf-life extension of fish and fishery products  
- Improvement of functional and nutritional properties of surimi and surimi-based 
products. 

 
10. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล     คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
     โทร. 0-7428-6366       E-mail: punnanee.s@psu.ac.th 
 
11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ 
(หลักสตูรนานาชาติ) 

 
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ      15  คน 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ   ก แบบ ก1  ก แบบ ก2  ข  
3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ - 12 12 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 6 18 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 36 36 
 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 4.1 แผน ก 1 

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมากหรือเทียบเท่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    
และผู้เข้าเรียนต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่คณะกำหนด 

 4.2 แผน ก 2 

   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี ่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เข้าเรียนต้องผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษตามท่ีคณะกำหนด 

 4.3 แผน ข 

    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  มีประสบการณ์ทำงานหรือการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี  ทั้งนี้
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เข้าเรียนต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่คณะ
กำหนด 

 
 

 



262 
 

คุณสมบัติอื ่นๆ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 5.1 ระบุหัวข้อที่ต้องการใช้ในการสอบสัมภาษณ์จากหัวข้อย่อยต่อไปนี้ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรค เบาหวาน,หลอดเลือดและความดัน,ไต,สุขภาพของระบบ
ทางเดินอาหาร และอ่ืนๆเช่น 

(1) อาหารสุขภาพผู้สูงอายุ 
(2) การเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบธรรมชาติภาคใต้ 
(3) นวัตกรรมอาหารเสริมและอาหารสุขภาพ 

5.2 นำเสนอหัวข้อที่คัดเลือกให้แก่กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์  
5. กำหนดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

วันและเวลาสอบจะแจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบโดยตรง 

ห้องประชุม 2  
อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
6. คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ 
        พิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ์กรอบแนวคิดและพื้นความรู้ตามหัวข้อที่ได้คัดเลือก  และเป็นการ
พิจารณาเพื่อ คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนต่าง ๆ ไปพร้อมกัน โดยจะทราบผลการรับเข้าและผู้ได้รับทุนในวันเดียวกัน 
 
7. หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
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Washington,D.C. 542 p. 
 7.2 Paliyath, G., Bakovic, M. and Shetty, K. 2011. Functional Foods, Nutraceuticals and 
Degenerative Disease Prevention. Wiley-Blackwell, Oxford. 403 p. 
 7.3 Bronk, R. 1999. Human Metablism. Addison Wesley Longman Press, Essex. 392 p. 
 7.4 Insel, P., Ross, D., McMahon, K. and Bernstein, M. 2011. Nutrition. Jones and Bartlett 
Publishers,London. 902 p. 
 
8. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผศ.ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ  หลักสูตรอาหารสุขภาพและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร E-mail : 
chutha.s@psu.ac.th. 
 
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา  


