
หลกัสูตร     วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต            รหสัในการสมคัร  

สาขาวิชา     โภชนศาสตร  (ภาคปกต)ิ             โครงการรวมคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี

                   และสถาบนัโภชนาการ 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   20    คน 

 
 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาแลว หรือกําลังศึกษาในปการศึกษาสุดทาย ในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  แพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   เภสัชศาสตรบัณฑิต  

       สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จากสถาบันท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

        การอุดมศึกษาใหการรับรองท้ังในประเทศและตางประเทศ 
2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน  

หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศูนยภาษาตางประเทศ    

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ 

       ผูสมัครตองเขาสอบวชิาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนท่ีบณัฑิตวทิยาลัยจัดสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนอืจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ  

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 

 
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. Human Nutrition  

   and Metabolism 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น 

 

13.30–16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาชีวเคม ี

4. วิชาความรูพืน้ฐานทางสรรีวิทยา 

5. Human Nutrition  

   and Metabolism 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น 

 

13.30–16.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
   ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 

5 2 0 1 M G 0 0 



โครงสรางหลกัสูตร 
 

 
                                                                                                                                                                              หนวยกติ 
หมวดวิชาบังคบั                              18   
  
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา               6   
  
วิทยานิพนธ                   12   
 
                                                                                                                                                                              หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
RANU  601  วิทยาศาสตรโภชนาการ                                 4(4-0-8) 
  
RANU  603  ชีวสถิติในโภชนาการ                      2(1-2-3)
 
RANU  604  การส่ือสารโภชนาการ                                 2(1-2-3) 
  
RANU  608  การประเมินทางโภชนาการ                                 4(2-4-6) 
  
RANU  609  วิทยาระเบยีบวิธวีจิัยทางโภชนาการ                               3(2-2-5) 
  
RANU  611  การศึกษาโดยใชปญหาในโภชนาการเปนฐาน                  2(2-0-4)
 
RANU  612  การอานและการคดิอยางมีวิจารณญาณ                                                                                                    1(1-0-2) 
                                                                                                                                                                              หนวยกติ 
หมวดวชิาเลอืก   
กลุมโภชนาการคลนิกิ   
  
RANU 613 โภชนาการกับโรค                      2(2-0-4)
 
RANU 614 คลนิิกโภชนาการ                                                                                                                                   2(1-2-3) 
 
RANU 617 การจัดการทางโภชนบําบัดในโรงพยาบาล                                2(1-2-3) 
 
กลุมโภชนาการเชงิการทดลองและชวีเคม ี  
 
RANU 618 เครื่องมือและวธิีการวิเคราะหดานอาหารและโภชนาการ                  3(1-4-4)
  
RANU 624 การประยุกตเทคนคิระดบัเซลลและโมเลกุลในการศกึษาทางอาหารและโภชนาการ               2(0-4-2)
 
RANU 625 เทคนิคพิเศษทางสารอาหารและสมบัติการทํางานของสารอาหาร                  2(1-2-3)
 
RANU 626 เทคนิคพิเศษในการวิเคราะหสารอาหารและสารพฤกษเคมี                  2(1-2-3)
 
RANU 627 ศึกษาโดยทิศทางโครงการพิเศษท่ีกําหนดในงานวิจยัโภชนาการ                  2(1-2-3)
 
RANU 628 เทคนิคพิเศษทางการประเมินปรมิาณและประสิทธผิลของสารตานอนุมลูอิสระ               2(0-4-2)
 
กลุมพษิวทิยาทางอาหารและโภชนาการ   
  
RANU 602 พษิวิทยาทางโภชนวิทยา                     3(3-0-6)
  
RANU 622 ความปลอดภยัอาหาร                                                                        2(2-0-4) 
  
RANU 623 การวิเคราะหสารพิษในอาหารและการทดสอบสารที่เปนพษิ                  2(1-2-3)
 
วทิยานพินธ   
  
RANU 698 วิทยานพินธ                  12(0-48-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

 



จุดเดนของหลกัสูตร 

1. สรางนักโภชนาการท่ีสามารถผสมผสาน และประยุกตพืน้ฐานดานโภชนศาสตรเพือ่ปฏบิัติงานในสาขาความเช่ียวชาญ
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ  

2. หลักสูตรเนนการพัฒนาศักยภาพของผูเรยีนใหสามารถเปนผูสอน / ผูนําในองคกรท่ีเก่ียวของกับงานดานโภชนาการ  
โดยมีใหเลือกดานตางๆ 3 ดาน  คือ  โภชนาการคลินิก  โภชนาการในชมุชน  และงานวจิัยดานโภชนาการ  ผูท่ีจบ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถทํางานท่ีเกียวของกับโภชนาการทั้งในระดบัโรงพยาบาล  มหาวิทยาลัย  และหนวยงาน
ดานนโยบาย  ท้ังในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ 

 
 
ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา  

1. ทนุสนบัสนนุการทาํวทิยานพินธบางสวน  จาํนวน  5,000  บาท 
 
 
รายละเอยีดอืน่ๆ  

1. หลักสูตรเนนการพัฒนาศักยภาพของผูเรยีนใหสามารถเปนผูสอน / ผูนําในองคกรท่ีเก่ียวของกับงานดานโภชนาการ  
โดยมีใหเลือกดานตางๆ 3 ดาน  คือ  โภชนาการคลินิก  โภชนาการในชมุชน  และงานวจิัยดานโภชนาการ  ผูท่ีจบ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถทํางานท่ีเกียวของกับโภชนาการทั้งในระดบัโรงพยาบาล  มหาวิทยาลัย  และหนวยงาน
ดานนโยบาย  ท้ังในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ 

2. หลักสูตรกําลังเตรียมการเรื่องทุนการศึกษาใหผูสมัครท่ีมคีุณสมบตัิตามเกณฑท่ีหลกัสูตรกําหนด  ตลอดระยะเวลาท่ี
ศึกษาในหลักสูตร 

 

 
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  กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาด 

ของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  (รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรปูถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg )  

 

 

 
 



 

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. นักวิจยัหรือนักวชิาการในสถาบนัศึกษา  สถาบนัวิจัย อุตสาหกรรมอาหารโรงพยาบาล 

2. นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกําลังกาย บริษัทผูประกอบการดานอาหาร   

และโภชนาการ หรือกระทรวง  ทบวง  กรมตางๆ   

3. ท่ีปรึกษาองคกรภาครัฐ/เอกชน  องคการระหวางประเทศ  โครงการวิจยั  หนวยงานสงเสรมิสุขภาพ  บริษัท 

ผูประกอบการดานอาหารและโภชนาการ 

 

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 
 

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


