
หลกัสูตร   วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ              รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวิชา   พษิวทิยาทางอาหารและโภชนาการ   สถาบนัโภชนาการ       
                (ภาคปกต)ิ 
 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   10   คน 
 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลว หรือกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย ในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตท่ีศึกษาตอเนื่อง
อยางนอย 4 ป ในสาขาท่ีมีการศึกษาวิชาอินทรยีเคมี  และชีวเคมหีรือสรีรวิทยา  จากสถาบันท่ีสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหการรับรองท้ังในประเทศและตางประเทศ   

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  
3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรอื TOEFL  Computer – 

based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดับ
คะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขียน
ท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

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

5.  ผูท่ีมีคณุสมบัตนิอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน อาจไดรับการพิจารณาใหสมคัรเขารบัการคดัเลือกเขาศึกษา  ท้ังนี้ให
อยูในดลุยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับคณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 

 
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูพืน้ฐานดาน- 

     วิทยาศาสตรชีวภาพ 

8.30 – 11.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูพืน้ฐานดาน- 

     วิทยาศาสตรชีวภาพ 

8.30 – 11.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

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

 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
 

        หนวยกติ 
 
หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน              -ไมนบัหนวยกิต-
            
หมวดวิชาบังคบั                                         14   
  
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา               17   
  
วิทยานิพนธ                 12 
 

7 4 0 2 M G 0 0 

 
เอกสารแนบ  กรณุาสงคนื  งานรบันกัศกึษา 



            หนวยกติ 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน 
 
NUTX 501 พืน้ฐานสําคัญของชีวเคมีสําหรบันกัศึกษาดานวิทยาศาสตรชีวภาพประยุกต   2(2-0-4) 
 
หมวดวชิาบงัคบั  
 
NUTX 601 การทดสอบพษิวิทยาทางอาหารในสัตวทดลอง      3(2-2-5) 
 
NUTX 602 สัมมนาพิษวทิยาทางอาหารและโภชนาการ 1      1(1-0-2) 
 
NUTX 603 สัมมนาพิษวทิยาทางอาหารและโภชนาการ 2      1(1-0-2) 
 
NUTX 604 พษิวิทยากับโภชนาการ        3(3-0-6) 
  
NUTX 606 พษิวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 1      3(3-0-6) 
 
NUTX 607 พษิวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 2        3(3-0-6) 
 
หมวดวชิาเลอืก  
   
NUTX 608 สารอาหารรองและการไรเสถียรภาพของหนวยพันธุกรรม    2(2-0-4) 
 
NUTX 611 การปองกันผูบริโภคดานอาหารและโภชนาการ     2(2-0-4) 
 
NUTX 612  วธิีวิเคราะหพิษวิทยาของอาหาร       3(1-4-4) 
 
NUTX 613 การติดเชื้อและการเกิดพษิจากอาหาร      2(2-0-4) 
 
NUTX 614 ความเปนพิษของอาหาร พืชและเนือ้สัตว      2(2-0-4) 
 
NUTX 615 ความเปนพิษของสารอาหารเกินพอ       2(2-0-4) 
 
NUTX 616 การพิจารณาถึงจุลนิทรยีในอาหาร       3(2-2-5) 
 
NUTX 617  การศึกษาดานพษิวิทยาโดยใชการทดสอบระยะส้ัน     2(2-0-4) 
 
NUTX 619 การวิเคราะหความเส่ียงอันตรายทางเคมีในอาหาร     2(2-0-4)  
 
NUTX 621 พษิวิทยาทางอาหารและโภชนาการขั้นสูง : สารกอกลายพนัธุ สารกอมะเร็ง และสารกอลูกวิรูป 3(3-0-6) 
  
NUTX 622 พษิวิทยาทางอาหารและโภชนาการขั้นสูง : สารเคมใีนการเกษตรและโลหะหนัก  3(3-0-6)  
 
NUTX 623 การแปรรูปอาหารและสารพิษ       2(2-0-4) 
  
วทิยานพินธ  
  
NUTX 698 วิทยานพินธ         12(0-48-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  
 1.   การประเมินความเปนพิษท่ีเกิดจากอาหารในส่ิงมีชีวติ   
 2.   การวิเคราะหปรมิาณสารพษิในอาหาร  

3.   การคุมครองผูบริโภคทางอาหารและโภชนาการ   
 

จุดเดนของหลกัสูตร 
     หลักสูตรมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีการพัฒนาศักยภาพในการคนควาหาความรูท่ีทันสมยัในดานพิษวิทยา 
ท่ีเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ  โดยอาศยัพืน้ฐานเดิมของแตละบุคคล 
 



ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา 
 ทุนเฉลมิพระเกียรติ 60 ป  ครองราชสมบัต ิ
 
การสมคัร 
 รับสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ 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  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน                  จํานวน  2  ฉบับ 

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

(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ                              จํานวน  1  ฉบบั 
 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรปูถายใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg  

 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. อาจารย 
2. นักวิจยั, นักวชิาการในสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจัย หรือกระทรวง  ทบวง  กรมตาง ๆ  
3. R & D โรงงานผลิตอาหาร 

 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 
    1.  ผศ.ดร.ชนพิรรณ  บตุรยี ่ (E-mail : chaniphun.but@mahidol.ac.th) 
          หองฝายพษิวิทยาทางอาหารและโภชนาการ  ชั้น 3  สถาบันโภชนาการ  ม.มหิดล ศาลายา  
          โทรศัพท 0 2800 2380 ตอ 310          โทรสาร  0 2441 9344 
 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

นางสาวนนัทชัพร  คงอาํนาจ      (E-mail :  nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th) 
หนวยบริการการศึกษา   อาคารสถาบันโภชนาการ  ชั้น 4   สถาบันโภชนาการ  ม.มหิดล  ศาลายา 
โทรศัพท 0 2800 – 2380  ตอ 420       โทรสาร 0 2441 9347 

 
 
หมายเหต ุ 1.  หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาใหม  สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ   

       ลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพือ่เปนการปรบัพืน้ฐานในชวงภาคฤดูรอน คือ 
                     - NUTX 501 พืน้ฐานสําคัญของชีวเคมีสําหรบันกัศึกษาดานวิทยาศาสตรชีวภาพประยุกต   2  หนวยกิต 
    2.  ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิม่เตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 

 
หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 

                E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 
 


