
หลกัสูตร     ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ      รหสัในการสมัคร  

สาขาวิชา    โภชนศาสตร  (ภาคปกต)ิ                 โครงการรวมคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 

     และสถาบนัโภชนาการ 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน    10    คน 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยม) ทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ (biological science) จาก 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาใหการรับรองท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2. สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทางดานวิทยาศาสตรชวีภาพ หรือเทียบเทา  จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานกังาน 

คณะกรรมการอุดมศึกษาใหการรับรองท้ังในประเทศและตางประเทศ  โดยมีระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 3.50 

3. สําหรับผูท่ีกําลงัศึกษาในระดบัปริญญาโทสาขาวชิาโภชนศาสตร  โครงการรวมคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

และสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล  ซึ่งมีความประสงคจะเปลีย่นสถานภาพเปนนักศึกษาปริญญาเอก  สามารถ 

ดําเนินการได  โดยตองไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 3.25  ศึกษามาแลวไมต่ํากวา 1 ป  และสอบผานเกณฑ 

การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยัระดบัปริญญาเอก  ท้ังนี้ตองไดรบั 

อนุมัตจิากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย  

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  500  คะแนน  หรือ TOEFL  Computer  

- based ท่ีระดบัคะแนน 173 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 61 คะแนน  หรือ  IELTS   

ท่ีระดบัคะแนน  5  คะแนน   กรณีผูสมคัรไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนั 

สอบขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจดัสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย 

  ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี    
  http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรและคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 

วชิาทีส่อบ เวลาทีส่อบ วชิาทีส่อบ เวลาทีส่อบ 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาชีวเคม ี

4. วิชาความรูพืน้ฐานทางสรรีวิทยา 

5. Advance Human Nutrition 

    and  Metabolism 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น 

 

 

  13.30–17.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาชีวเคม ี

4. วิชาความรูพืน้ฐานทางสรรีวิทยา 

5. Advance Human Nutrition 

    and  Metabolism 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น 

 

 

  13.30–17.30 น. 

 

สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
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โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                                   หนวยกติ 
สําหรบัผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  
  
หมวดวิชาบังคบั                  24   
  
หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา                  7   
  
วิทยานิพนธ                  48 
   
สําหรบัผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาอืน่ ๆ   
  
หมวดวิชาบังคบั                 16   
  
หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา                                       6   
  
วิทยานิพนธ                                                                                                                                              36 
 
สําหรบัผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาโภชนศาสตร   
                  
หมวดวิชาบังคบั                  6   
  
หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา                                             6   
  
วิทยานิพนธ                 36   
 

 
                                                                                                                                                                  หนวยกติ 
สําหรบัผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
หมวดวชิาบงัคบั   
  
NUNU 605 วิทยาศาสตรโภชนาการขัน้สูง                                       4(4-0-8) 
  
NUNU 606 สัมมนาพิเศษทางโภชนาการ                             2(2-0-4) 
 
RANU 601 วิทยาศาสตรโภชนาการ                                               4(4-0-8)  
 
RANU 603 ชีวสถิติในโภชนาการ                                               2(2-0-4) 
 
RANU 604 การส่ือสารโภชนาการ                                               2(1-2-3) 
 
RANU 608 การประเมินทางโภชนาการ                     4(2-4-6)  
 
RANU 609 วิทยาระเบยีบวิธวีิจยัทางโภชนาการ                                                         3(2-2-5) 
 
RANU 611 การศึกษาโดยใชปญหาในโภชนาการเปนฐาน                                                                                2(2-0-4) 
 
RANU 612 การอานและการคิดอยางมวีิจารณญาณ                                                                                         1(1-0-2) 
 
สําหรบัผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาอืน่ ๆ   
 
NUNU 605 วิทยาศาสตรโภชนาการขัน้สูง                                       4(4-0-8) 
 
NUNU 606 สัมมนาพิเศษทางโภชนาการ                             2(2-0-4) 
 
RANU 601 วิทยาศาสตรโภชนาการ                                               4(4-0-8)  
 
RANU 608 การประเมินทางโภชนาการ                     4(2-4-6)  
 
RANU 611 การศึกษาโดยใชปญหาในโภชนาการเปนฐาน                                                                                 2(2-0-4) 
 
 



 
สําหรบัผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาโภชนศาสตร   
 
NUNU 605 วิทยาศาสตรโภชนาการขัน้สูง                                       4(4-0-8) 
 
NUNU 606 สัมมนาพิเศษทางโภชนาการ                             2(2-0-4) 
 
หมวดวชิาเลอืก 
 
NUNU 608 พิษวิทยาทางโภชนาวิทยาขัน้สูง                                                                                                   2(2-0-4) 
 
NUNU 609 โภชนาการเชิงการทดลอง                                                                                                           2(1-2-3) 
 
NUNU 611 โภชนาศาสตรกับสถานการณปจจบุนัทางพิษวิทยา                                                                       2(2-0-4) 
 
NUNU 622 โภชนาการคลินิกขัน้สูง                    3(3-0-6) 
 
NUNU 625 โภชนาการชุมชนขัน้สูง                    3(3-0-6) 
 
NUNU 626 โปรตีนและกรดอะมิโนขั้นสูง                  3(3-0-6) 
 
NUNU 631 โภชนาการขั้นสูงในคารโบไฮเดรตและไขมัน                                                                               3(3-0-6) 
 
NUNU 632 โภชนาการขั้นสูงในวิตามนิและเกลอืแร                                                                                       3(3-0-6) 
 
วทิยานพินธ   
NUNU 699 วิทยานิพนธ               36/48(0-144/192-0) 
 
NUNU 799 วิทยานิพนธ                            48(0-192-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
หลกัสูตรฯ ตองการใหผูสมคัรสงหวัขอ Proposal / Concept Paper 

สําหรบัผูเขารบัการสอบสมัภาษณ 

 รายละเอียดท่ีผูมสิีทธิ์สอบสัมภาษณเตรยีมจัดทํา Proposal (ภาษาอังกฤษ)  ความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 เพื่อนําเสนอ 

คณะกรรมการสอบสัมภาษณเปน  PowerPoint Presentation  ในเวลา  12  นาที  ดังนี ้

1. Title 

2. Rationale 

3. Objective 

4. Experimental design 

5. Expected Outcome 

6. References 

 

งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  

 1.  โภชนาการดานชีวเคมี  (Nutrition  Biochemistry)   

 2.  โภชนาการคลินกิ  (Clinical Nutrition)  

 3.  โภชนาการเชิงการทดลอง  (Experimental  Nutrition)  

 4.  โภชนาการดานพิษวิทยา  (Nutritional Toxicology)  

 5.  โภชนาการชมุชน   (Community  Nutrition)  

 

 



จุดเดนของหลกัสูตร 

1. สรางนักโภชนาการท่ีสามารถผสมผสาน และประยุกตพืน้ฐานดานโภชนศาสตรเพือ่ปฏบิัติงานในสาขาความเช่ียวชาญตางๆ 
ท่ีเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ  

2. หลักสูตรเนนการพัฒนาศักยภาพของผูเรยีนใหสามารถเปนผูสอน / ผูนําในองคกรท่ีเก่ียวของกับงานดานโภชนาการ  โดยมี
ใหเลือกดานตางๆ 3 ดาน  คือ  โภชนาการคลินิก  โภชนาการในชมุชน  และงานวจิัยดานโภชนาการ  ผูท่ีจบการศกึษาจาก
หลักสูตรนี้สามารถทํางานท่ีเกียวของกับโภชนาการท้ังในระดบัโรงพยาบาล  มหาวทิยาลยั  และหนวยงานดานนโยบาย  ท้ัง
ในระดบัภายในประเทศและระหวางประเทศ 

 
ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา  

1. ทุนสนบัสนนุการทําวิทยานิพนธบางสวน  จํานวน  5,000  บาท 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ  
1. หลักสูตรเนนการพัฒนาศักยภาพของผูเรยีนใหสามารถเปนผูสอน / ผูนําในองคกรท่ีเก่ียวของกับงานดานโภชนาการ  โดยมี

ใหเลือกดานตางๆ 3 ดาน  คือ  โภชนาการคลินิก  โภชนาการในชมุชน  และงานวจิัยดานโภชนาการ  ผูท่ีจบการศกึษาจาก
หลักสูตรนี้สามารถทํางานท่ีเกียวของกับโภชนาการท้ังในระดบัโรงพยาบาล  มหาวทิยาลยั  และหนวยงานดานนโยบาย  ท้ัง
ในระดบัภายในประเทศและระหวางประเทศ 

2. หลักสูตรกําลังเตรียมการเรื่องทุนการศึกษาใหผูสมัครท่ีมคีุณสมบตัิตามเกณฑท่ีหลกัสูตรกําหนด  ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาใน
หลักสูตร 

 

การสมคัร 

 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

หลกัฐานการสมัคร 

สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน                    จํานวน  2  ฉบับ 

- สําเนาทะเบยีนบาน                     จํานวน  2  ฉบับ 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ                      จํานวน  1  ฉบับ 
 
กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  (รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟล 
รูปแบบ jpeg )  

 

อาชพีทีป่ระกอบไดหลงัสาํเรจ็การศึกษา 

1. นักวิจยั หรือนักวิชาการ ในโรงงานดานอุตสาหกรรมอาการ โรงพยาบาล บริษัทผูประกอบการดานอาหารและโภชนาการ  

หรือสถาบันวจิัย 

2. นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกําลังกาย บริษัทผูประกอบการดานอาหารและ 

โภชนาการ หรือกระทรวงสาธารณสุข 

3. ท่ีปรึกษาองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคการระหวางประเทศ  โครงการวิจัย  หนวยงานสงเสรมิสุขภาพ บริษัทผูประกอบการ 

ดานอาหารและโภชนาการ 

4. นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 

 



   หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 
    E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

      1. ดร.จนิต  จรญูรกัษ      (E-mail : gene.cha@mahidol.ac.th) 

   ชั้น 3  สถาบันโภชนาการ  ม.มหิดล ศาลายา 

    โทรศัพท 0 2800 2380 ตอ 327   โทรสาร 0 2441 9347 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร  คอื 

      1. นางสาวนนัทชัพร  คงอาํนาจ    (E-mail : nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th) 

   ชั้น 4  งานบรกิารการศึกษา  สถาบันโภชนาการ  ม.มหิดล ศาลายา 

   โทรศัพท 0 2800 2380 ตอ 420   โทรสาร 0 2441 9347 
 
 

หมายเหต ุ 1.   ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิ่มเตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 

                       


