
 
หลกัสูตร   วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                    รหสัในการสมคัร  
 
 
 
สาขาวชิา  พษิวทิยาและโภชนาการเพือ่อาหารปลอดภยั  (ภาคปกต)ิ สถาบนัโภชนาการ       
                
 
 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน   20   คน 
 
 
 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 
 

1. ผูทีส่าํเร็จการศกึษาแลว หรือคาดวาจะสาํเร็จการศกึษากอนวนัเปิดภาคการศกึษา ในระดบัปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ หรือ

สาขาวทิยาศาสตรสขุภาพทีศ่กึษาตอเน่ืองอยางนอย 4 ปี   ในสาขาทีม่ีการศกึษาวชิาอนิทรยีเคมี และชีวเคมีหรือสรีรวทิยา 

อยางนอย  2  หนวยกติ  จากสถาบนัทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาใหการรบัรองท ัง้ในประเทศและตางประเทศ   

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50  

3. 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 หรือ 

- MU GRAD TEST       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 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 
 
 
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบคร ัง้ทีท่านสมคัร) 
 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
 

 
เวลาสอบ 
(คาบเชา) 

 

1. วชิาความรูท ั่วไปดานพษิวทิยา อาหารปลอดภยั ชีวเคมี และผลติภณัฑอาหาร  

 

   

9.00 – 12.00 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
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โครงสรางหลกัสูตร 
 

        หนวยกติ 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน              -ไมนบัหนวยกติ-
            
หมวดวชิาบงัคบั                                         21   
  
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                 5   
  
วทิยานิพนธ                 12 
 
            หนวยกติ 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน 
 
NUTS 502 หลกัการทางชีวเคมแีละสรีรวทิยา                                                   3(3-0-6) 
 
 
หมวดวชิาบงัคบั  
 
NUTS 602 สมัมนาพษิวทิยาอาหารและโภชนาการ 1      1(1-0-2) 
 
NUTS 603 สมัมนาพษิวทิยาทางอาหารและโภชนาการ 2      1(1-0-2) 
 
NUTS 604 โภชนาการกบัพษิวทิยา                     3(3-0-6) 
 
NUTS 625 วทิยาระเบยีบวธิวีจิยัทางพษิวทิยาอาหารและโภชนาการ                  2(1-2-3) 
 
NUTS 626 หลกัการทางพษิวทิยาและอาหารปลอดภยั                                 3(3-0-6) 
 
NUTS 627 การทดสอบดานพษิวทิยาตามมาตรฐานควบคมุอาหารปลอดภยั                        3(2-2-5) 
 
NUTS 628 อนัตรายในอาหารและผลกระทบตอสขุภาพ                            3(3-0-6) 
 
NUTS 629 ความเสีย่งตอสขุภาพของการไดรบัสารอาหารเกนิและการควบคมุทางกฎหมาย                        2(2-0-4) 
 
NUTS 630 การวเิคราะหความเสีย่งความปลอดภยัทางอาหาร                  3(3-0-6) 
 
 
หมวดวชิาเลือก  
 
NUTS 611 การคุมครองผูบรโิภคทางอาหารและโภชนาการ     2(2-0-4) 
 
NUTS 614 ความเป็นพษิของอาหาร พืชและเน้ือสตัว      2(2-0-4) 
 
NUTS 622 พษิวทิยาทางอาหารและโภชนาการข ัน้สงู : สารเคมใีนการเกษตรและโลหะหนกั  3(3-0-6)  
 
NUTS 631 สารอาหารรองและอาหารสุขภาพเพือ่ลดความเสีย่งตอโรคไมตดิตอเรือ้รงั                2(2-0-4) 
 
NUTS 632 เทคนิคการวเิคราะหทางพษิวทิยาอาหารและโภชนาการ                  3(1-4-4) 
 
NUTS 633 ความปลอดภยัทางจุลชีววทิยาอาหาร                                       2(2-0-4) 
 
NUTS 634 การตรวจหาจุลนิทรียในอาหาร และการควบคมุคณุภาพของหองปฏบิตักิารจุลชีววทิยาอาหาร     3(2-2-5) 
 
NUTS 635 เทคนิคทางพษิวทิยาเชงิพนัธุศาสตรโดยใชการทดสอบระยะส ัน้                 2(2-0-4) 
 
NUTS 636 การประเมนิความเสีย่งของอนัตรายทางเคมีในอาหาร                  2(2-0-4) 
 
NUTS 637 ความปลอดภยัทางอาหารทีเ่กีย่วกบัสารกอกลายพนัธุ สารกอมะเร็ง และสารกอภูมแิพ               3(3-0-6) 
 
NUTS 638 กระบวนการแปรรูปทีเ่หน่ียวนําใหเกดิสารพษิในอาหาร                  2(2-0-4) 
 



 
 
NUTS 639 ระบบคณุภาพหองปฏบิตักิารระดบัสากลตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออซีี 17025               3(2-2-5) 
 
 
วทิยานิพนธ  
  
NUTS 698 วทิยานิพนธ         12(0-48-0) 
 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 

 
 
งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน  

 1.   การประเมนิความเป็นพษิทีเ่กดิจากอาหารในสิง่มีชีวติ   

 2.   การวเิคราะหปรมิาณสารพษิในอาหาร  

3.   การคุมครองผูบรโิภคทางอาหารและโภชนาการ   

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

-     หลกัสตูรมุงเนนใหผูสาํเร็จการศกึษามีการพฒันาศกัยภาพในการคนควาหาความรูทีท่นัสมยัในดานพษิวทิยา 

ทีเ่กีย่วกบัอาหารและโภชนาการ  โดยอาศยัพืน้ฐานเดมิของแตละบุคคล 

- เมือ่สาํเร็จการศกึษาสามารถเป็นนกัวชิาการดานพษิวทิยา เพือ่ประเมนิความปลอดภยัของอาหาร และผลติภณัฑเพือ่สขุภาพท ัง้

ภาครฐั อตุสาหกรรมอาหาร / ผลติภณัฑเสรมิอาหารและนกัวจิยัในสถาบนัการศกึษา 

 

 

ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา 

- โครงการทนุการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาแบบ Co-pay ของบณัฑติวทิยาลยั สาํหรบันกัศกึษาใหม 

- ทนุสาํหรบัทาํวจิยัวทิยานิพนธ ผานแหลงทนุทีอ่าจารยไดรบั 

- ทนุเฉลมิพระเกยีรต ิ60 ปี ครองราชสมบตั ิ

- ทนุ 2017 Mahidol Postgraduate Partail Scholarships for Graduate International Students 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ ทีต่องการแจงใหผูสมคัรทราบ 

 มีทนุสนบัสนุนเขารวมประชุมวชิาการ 

 

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                                   

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. นกัวชิาการดานพษิวทิยาและโภชนาการเพือ่อาหารปลอดภยั ในหนวยงานภาครฐัและอตุสาหกรรมอาหาร 

2. นกัวจิยัดานพษิวทิยาและโภชนาการเพือ่อาหารปลอดภยั ในสถาบนัการศกึษา หนวยงานภาครฐัและเอกชน 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

    1.  ผศ.ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี ่  (E-mail : chaniphun.but@mahidol.ac.th) 

          หองฝ ายพษิวทิยาทางอาหารและโภชนาการ  ชัน้ 3  สถาบนัโภชนาการ  ม.มหดิล ศาลายา  

          โทรศพัท 0 2800 2380 ตอ 310  ,081-4118966        โทรสาร  0 2441 9344 

 

 2.  ผศ.ดร.ทพญ. ดลุยพร  ตรงชูธรรม (E-mail : dunyaporn.tra@mahidol.ac.th) 

          หองฝ ายพษิวทิยาทางอาหารและโภชนาการ  ชัน้ 3  สถาบนัโภชนาการ  ม.มหดิล ศาลายา  

          โทรศพัท 0 2800 2380 ตอ 310  ,084-6953647        โทรสาร  0 2441 9344 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

นางสาวดลนดา  นวมเพ็ชร  (E-mail :  donnapa.klo@mahidol.ac.th) 

หนวยบรกิารการศกึษา   อาคารสถาบนัโภชนาการ  ชัน้ 4   สถาบนัโภชนาการ  ม.มหดิล  ศาลายา 

โทรศพัท 0 2800 – 2380  ตอ 420  , 087-1538872      โทรสาร 0 2441 9347 

 

หมายเหต ุ 1.  หลกัสตูรกาํหนดใหนกัศกึษาใหม  สาขาวชิาพษิวทิยาและโภชนาการเพือ่อาหาร 

       ลงทะเบียนศกึษารายวชิาเพือ่เป็นการปรบัพืน้ฐานในชวงภาคฤดรูอน คอื 

                     - NUTS 502 หลกัการทางชีวเคมีและสรีรวทิยา   3  หนวยกติ 

    2.  ดรูายละเอยีดขอมูลการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่www.grad.mahidol.ac.th 

 

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

                E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 


