
หลกัสูตร     วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ            รหสัในการสมคัร  

สาขาวชิา     โภชนศาสตร  (ภาคปกต)ิ             โครงการรวมคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี

                   และสถาบนัโภชนาการ 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน   15    คน 

 
 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาแลว หรือกาํลงัศกึษาในปีการศกึษาสดุทาย ในระดบัปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติสาขาใดสาขาหน่ึง 

ทางดานวทิยาศาสตรชีวภาพ  แพทยศาสตรบณัฑติ  ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ   เภสชัศาสตรบณัฑติ  

      สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ  พยาบาลศาสตรบณัฑติ สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ จากสถาบนัทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 

      การอดุมศกึษาใหการรบัรองท ัง้ในประเทศและตางประเทศ 
2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50  

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที ่

รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS     ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป   หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED     ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป   หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)     ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป  หรือ 

- MU GRAD TEST(computer based)   ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

หากผูสมคัรไมมหีนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

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

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

 
 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 
วชิาทีส่อบ 

 
 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 

1. วชิาชีวเคม ี

2. วชิาความรูพื้นฐานทางสรรีวทิยา 

3. 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 
หมวดวชิาบงัคบั                              18   
  
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา               6   
  
วทิยานิพนธ                   12   
 
                                                                                                                                                                              หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
RANU  601  วทิยาศาสตรโภชนาการ                                 4(4-0-8) 
  
RANU  603  ชีวสถติใินโภชนาการ                      2(1-2-3) 
 
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  การอานและการคดิอยางมีวจิารณญาณ                                                                                                    1(1-0-2) 
 
หมวดวชิาเลือก   
กลุมโภชนาการคลนิิก   
  
RANU 613 โภชนาการกบัโรค                      2(2-0-4) 
 
RANU 614 คลนิิกโภชนาการ                                                                                                                                   2(1-2-3) 
 
RANU 617 การจดัการทางโภชนบาํบดัในโรงพยาบาล                                2(1-2-3) 
 
กลุมโภชนาการเชงิการทดลองและชีวเคมี   
 
RANU 618 เครือ่งมือและวธิีการวเิคราะหดานอาหารและโภชนาการ                  3(1-4-4) 
  
RANU 624 การประยุกตเทคนิคระดบัเซลลและโมเลกลุในการศกึษาทางอาหารและโภชนาการ               2(0-4-2) 
 
RANU 625 เทคนิคพเิศษทางสารอาหารและสมบตักิารทาํงานของสารอาหาร                  2(1-2-3) 
 
RANU 626 เทคนิคพเิศษในการวเิคราะหสารอาหารและสารพฤกษเคมี                  2(1-2-3) 
 
RANU 627 ศกึษาโดยทศิทางโครงการพเิศษทีก่าํหนดในงานวจิยัโภชนาการ                  2(1-2-3) 
 
RANU 628 เทคนิคพเิศษทางการประเมนิปรมิาณและประสทิธผิลของสารตานอนุมลูอสิระ               2(0-4-2) 
 
กลุมพษิวทิยาทางอาหารและโภชนาการ   
  
RANU 602 พษิวทิยาทางโภชนวทิยา                     3(3-0-6) 
  
RANU 622 ความปลอดภยัอาหาร                                                                        2(2-0-4) 
  
RANU 623 การวเิคราะหสารพษิในอาหารและการทดสอบสารทีเ่ป็นพษิ                  2(1-2-3) 
 
วทิยานิพนธ   
  
RANU 698 วทิยานิพนธ                  12(0-48-0) 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 

 



จุดเดนของหลกัสูตร 

1. สรางนกัโภชนาการทีส่ามารถผสมผสาน และประยุกตพืน้ฐานดานโภชนศาสตรเพือ่ปฏบิตังิานในสาขาความเชีย่วชาญ 

ตางๆ ทีเ่กีย่วกบัอาหารและโภชนาการ  

2. หลกัสตูรเนนการพฒันาศกัยภาพของผูเรยีนใหสามารถเป็นผูสอน / ผูนําในองคกรทีเ่กีย่วของกบังานดานโภชนาการ  

โดยมีใหเลือกดานตางๆ 3 ดาน  คอื  โภชนาการคลนิิก  โภชนาการในชุมชน  และงานวจิยัดานโภชนาการ  ผูทีจ่บ 

การศกึษาจากหลกัสตูรน้ีสามารถทาํงานทีเ่กยีวของกบัโภชนาการท ัง้ในระดบัโรงพยาบาล  มหาวทิยาลยั  และหนวยงา 

ดานนโยบาย  ท ัง้ในระดบัภายในประเทศและระหวางประเทศ 

 

ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา  

1. ทนุสนบัสนุนการทาํวทิยานิพนธบางสวน  จาํนวน  5,000  บาท 

2.  ทนุการศกึษาหลกัสตูรโภชนศาสตร จาํนวน 95,200 บาท 

 

การสมคัร 

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

 

หลกัฐานการสมคัร 

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสาร 

ตางๆ  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                             

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. นกัวจิยัหรือนกัวชิาการในสถาบนัศกึษา  สถาบนัวจิยั อตุสาหกรรมอาหารโรงพยาบาล 

2. นกัโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบนัสขุภาพ สถานบรกิารอาหาร สถานออกกาํลงักาย บรษิทัผูประกอบการดานอาหาร   

และโภชนาการ หรือกระทรวง  ทบวง  กรมตางๆ   

3. ทีป่รกึษาองคกรภาครฐั/เอกชน  องคการระหวางประเทศ  โครงการวจิยั  หนวยงานสงเสรมิสขุภาพ  บรษิทั 

ผูประกอบการดานอาหารและโภชนาการ 

 

 
 



 

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 
 

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


