
 หลกัสูตร     ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ      รหสัในการสมคัร  

สาขาวชิา    โภชนศาสตร  (ภาคปกต)ิ                 โครงการรวมคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี

     และสถาบนัโภชนาการ 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน    10    คน 

 
 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

1.  สาํเร็จการศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยม) ทางดานวทิยาศาสตรชีวภาพ (biological science) จาก 

 สถาบนัอดุมศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาใหการรบัรองท ัง้ในประเทศและตางประเทศ 

2.  สาํเร็จการศกึษาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  ทางดานวทิยาศาสตรชีวภาพ หรือเทยีบเทา  จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่าํนกังาน 

 คณะกรรมการอดุมศกึษาใหการรบัรองท ัง้ในประเทศและตางประเทศ  โดยมีระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 3.50 

3.  สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาในระดบัปรญิญาโทสาขาวชิาโภชนศาสตร  โครงการรวมคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี

 และสถาบนัโภชนาการ  มหาวทิยาลยัมหดิล  ซึง่มีความประสงคจะเปลีย่นสถานภาพเป็นนกัศกึษาปรญิญาเอก  สามารถ 

 ดาํเนินการได  โดยตองไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 3.25  ศกึษามาแลวไมตํ่ากวา 1 ปี  และสอบผานเกณฑ 

 การประเมนิความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยัระดบัปรญิญาเอก  ท ัง้น้ีตองไดรบั 

 อนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั  

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขา

ศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS     ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป    หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED     ทีร่ะดบั  32 คะแนนขึน้ไป   หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)     ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป 

หากผูสมคัรไมมหีนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน  บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

5. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ

คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 

1. วชิาชีวเคม ี

2. วชิาความรูพื้นฐานทางสรรีวทิยา 

3. Advance Human Nutrition and  Metabolism            

 

   
 
 
 

9.00 – 12.00  น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
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โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                                  หนวยกติ 
สาํหรบัผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี   
  
หมวดวชิาบงัคบั                  24   
  
หมวดวชิาเลือก  ไมนอยกวา                  7   
  
วทิยานิพนธ                  48 
   
สาํหรบัผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาอืน่ ๆ   
  
หมวดวชิาบงัคบั                 16   
  
หมวดวชิาเลือก  ไมนอยกวา                                       6   
  
วทิยานิพนธ                                                                                                                                              36 
 
สาํหรบัผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาโภชนศาสตร   
                  
หมวดวชิาบงัคบั                  6   
  
หมวดวชิาเลือก  ไมนอยกวา                                             6   
  
วทิยานิพนธ                 36   
 

 
 
                                                                                                                                                                   หนวยกติ 
สาํหรบัผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
 
หมวดวชิาบงัคบั   
NUNU 605 วทิยาศาสตรโภชนาการข ัน้สงู                                       4(4-0-8) 
  
NUNU 606 สมัมนาพเิศษทางโภชนาการ                             2(2-0-4) 
 
RANU 601 วทิยาศาสตรโภชนาการ                                               4(4-0-8)  
 
RANU 603 ชีวสถติใินโภชนาการ                                               2(2-0-4) 
 
RANU 604 การสือ่สารโภชนาการ                                               2(1-2-3) 
 
RANU 608 การประเมนิทางโภชนาการ                     4(2-4-6)  
 
RANU 609 วทิยาระเบยีบวธิวีจิยัทางโภชนาการ                                                         3(2-2-5) 
 
RANU 611 การศกึษาโดยใชปญัหาในโภชนาการเป็นฐาน                                                                                2(2-0-4) 
 
RANU 612 การอานและการคดิอยางมวีจิารณญาณ                                                                                         1(1-0-2) 
 
สาํหรบัผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาอืน่ ๆ   
 
NUNU 605 วทิยาศาสตรโภชนาการข ัน้สงู                                       4(4-0-8) 
 
NUNU 606 สมัมนาพเิศษทางโภชนาการ                             2(2-0-4) 
 
RANU 601 วทิยาศาสตรโภชนาการ                                               4(4-0-8)  
 
RANU 608 การประเมนิทางโภชนาการ                     4(2-4-6)  
 
RANU 611 การศกึษาโดยใชปญัหาในโภชนาการเป็นฐาน                                                                                 2(2-0-4) 
 



 
 
สาํหรบัผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาโภชนศาสตร   
 
NUNU 605 วทิยาศาสตรโภชนาการข ัน้สงู                                       4(4-0-8) 
 
NUNU 606 สมัมนาพเิศษทางโภชนาการ                             2(2-0-4) 
 
หมวดวชิาเลือก 
 
NUNU 608 พษิวทิยาทางโภชนาวทิยาข ัน้สงู                                                                                                   2(2-0-4) 
 
NUNU 609 โภชนาการเชงิการทดลอง                                                                                                           2(1-2-3) 
 
NUNU 611 โภชนาศาสตรกบัสถานการณปจัจบุนัทางพษิวทิยา                                                                       2(2-0-4) 
 
NUNU 622 โภชนาการคลนิิกข ัน้สงู                    3(3-0-6) 
 
NUNU 625 โภชนาการชุมชนข ัน้สงู                    3(3-0-6) 
 
NUNU 626 โปรตนีและกรดอะมโินข ัน้สงู                  3(3-0-6) 
 
NUNU 631 โภชนาการข ัน้สงูในคารโบไฮเดรตและไขมนั                                                                               3(3-0-6) 
 
NUNU 632 โภชนาการข ัน้สงูในวติามนิและเกลอืแร                                                                                       3(3-0-6) 
 
วทิยานิพนธ   
 
NUNU 699 วทิยานิพนธ               36/48(0-144/192-0) 
 
NUNU 799 วทิยานิพนธ                            48(0-192-0) 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 

 

หลกัสูตรฯ ตองการใหผูสมคัรสงหวัขอ Proposal / Concept Paper 
 

 สาํหรบัผูเขารบัการสอบสมัภาษณ 

 รายละเอยีดทีผู่มสีทิธิส์อบสมัภาษณเตรยีมจดัทาํ Proposal (ภาษาองักฤษ)  ความยาวไมเกนิ 3 หนากระดาษ A4 เพือ่นําเสนอ 

คณะกรรมการสอบสมัภาษณเป็น  PowerPoint Presentation  ในเวลา  12  นาท ี ดงัน้ี 

1. Title 

2. Rationale 

3. Objective 

4. Experimental design 

5. Expected Outcome 

6. References 

 

งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน  

 1.  โภชนาการดานชีวเคมี  (Nutrition  Biochemistry)   

 2.  โภชนาการคลนิิก  (Clinical Nutrition)  

 3.  โภชนาการเชงิการทดลอง  (Experimental  Nutrition)  

 4.  โภชนาการดานพษิวทิยา  (Nutritional Toxicology)  

 5.  โภชนาการชุมชน   (Community  Nutrition)  



จุดเดนของหลกัสูตร 

1. สรางนกัโภชนาการทีส่ามารถผสมผสาน และประยุกตพืน้ฐานดานโภชนศาสตรเพือ่ปฏบิตังิานในสาขาความเชีย่วชาญตางๆ  

ทีเ่กีย่วกบัอาหารและโภชนาการ  

2. หลกัสตูรเนนการพฒันาศกัยภาพของผูเรยีนใหสามารถเป็นผูสอน / ผูนําในองคกรทีเ่กีย่วของกบังานดานโภชนาการ  โดยม ี

ใหเลือกดานตางๆ 3 ดาน  คอื  โภชนาการคลนิิก  โภชนาการในชุมชน  และงานวจิยัดานโภชนาการ  ผูทีจ่บการศกึษาจาก 

หลกัสตูรน้ีสามารถทาํงานทีเ่กยีวของกบัโภชนาการท ัง้ในระดบัโรงพยาบาล  มหาวทิยาลยั  และหนวยงานดานนโยบาย  ท ัง้ 

ในระดบัภายในประเทศและระหวางประเทศ 

 

ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา  

1. ทนุสนบัสนุนการทาํวทิยานิพนธบางสวน  จาํนวน  5,000  บาท 

2.  ทนุการศกึษาหลกัสตูรโภชนศาสตร  จาํนวน 85,000  บาท 

 

 

การสมคัร 

     รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th     

    

หลกัฐานการสมคัร 

     ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  

ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน                     

- สาํเนาทะเบยีนบาน                      

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ                       

 

 

อาชีพทีป่ระกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. นกัวจิยั หรือนกัวชิาการ ในโรงงานดานอตุสาหกรรมอาการ โรงพยาบาล บรษิทัผูประกอบการดานอาหารและโภชนาการ  

หรือสถาบนัวจิยั 

2. นกัโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบนัสขุภาพ สถานบรกิารอาหาร สถานออกกาํลงักาย บรษิทัผูประกอบการดานอาหารและ 

โภชนาการ หรือกระทรวงสาธารณสขุ 

3. ทีป่รกึษาองคกรภาครฐั ภาคเอกชน องคการระหวางประเทศ  โครงการวจิยั  หนวยงานสงเสรมิสขุภาพ บรษิทัผูประกอบการ 

ดานอาหารและโภชนาการ 

4. นกัวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษา 



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

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

      1. รศ.ดร.พญ.นลนีิ  จงวริยิะพนัธุ       (E-mail :nalinee.cho@mahidol.ac.th) 

   อาคาร 1 ชัน้ 8  ภาควชิากมุารเวชศาสตร   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี

    โทรศพัท 0 2 201 1776      

  

 2. ดร.จนิตนา     ศริวิราศยั   (E-mail :jintana.sir@mahidol.ac.th) 

    สาํนกังานหลกัสตูรโภชนศาสตร  อาคารวจิยัและสวสัดกิาร ชัน้ 2  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี

    โทรศพัท 0 2 201 1483    

 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร  คอื 

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

   ชัน้ 4  งานบรกิารการศกึษา  สถาบนัโภชนาการ  ม.มหดิล ศาลายา 

   โทรศพัท 0 2800 2380 ตอ 420   โทรสาร 0 2441 9347 
 
 

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

                       


