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Criteria for Selection of Students 
Master of Science Program in Food Science for Nutrition 

(International Program) 
Institute of Nutrition, Mahidol University 

 
Criteria for the selection of both Thai and international students are based on score 

of English proficiency test and/or score of the specific knowledge test. 
Criteria Terms and Conditions 

English proficiency test 
- IELTS score of lower than 4 or 
- TOEFL IBT score of lower than 41 or 
- TOEFL ITP score of lower than 435 or 
- MU GRAD Test score of lower than 44 

Not be accepted as a student of the Program 

- IELTS score of 4 – 4.5 or 
- TOEFL IBT score of 41 - 53 or 
- TOEFL ITP score of 435 - 479 or 
- MU GRAD Test score of 44 - 59 

A provisional student will be advanced to regular status 
when in the first year; score of English proficiency test 
meets the requirements based on the Announcement of 
the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, 
Subject: English Competence Standards and English 
Competence Assessment Criteria of Master’s Degrees B.E. 
2559.  

- IELTS at 5 or above 
- TOEFL IBT at 54 or above 
- TOEFL ITP at 480 or above 
- MU GRAD Test at 60 or above 

A regular student 

Specific knowledge test 
- Score of lower than 45 Not be accepted as a student of the Program 
- Score of 45 – 49 A provisional student will be advanced to 

regular status when the grades for all courses in 
the first semester are at least “B”. 

- Score at 50 or above A regular student 
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เกณฑ์การรับนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
เกณฑ์การรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ พิจารณาจากผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ            

และ/หรือ ผลการสอบความรู้วิชาเฉพาะ ดังน้ี 
เกณฑ์ เง่ือนไขการรับเข้าศึกษา  

ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
- คะแนน IELTS ตํ่ากว่า 4 หรือ 
- คะแนน TOEFL iBT ตํ่ากว่า 41 หรือ 
- คะแนน TOEFL ITP ตํ่ากว่า 435 หรือ 
- คะแนน MU GRAD TEST ตํ่ากว่า 44 

ไม่รับเข้าศึกษา 

- คะแนน IELTS ที่ระดับ 4 - 4.5 หรือ 
- คะแนน TOEFL iBT ที่ระดับ 41 - 53 หรือ 
- คะแนน TOEFL ITP ที่ระดับ 435 – 479 หรือ 
- คะแนน MU GRAD TEST ที่ระดับ 44 – 59 

เป็นนักศึกษาทดลองเรียน โดยภายในปีการศึกษาที่ 1  
นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ ตามเง่ือนไขที่ระบุใน
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เรื่ อง  มาตรฐานความ รู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตฯ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 

- คะแนน IELTS ที่ระดับ 5 ขึ้นไป หรือ 
- คะแนน TOEFL iBT ที่ระดับ 54 ขึ้นไป หรือ 
- คะแนน TOEFL ITP ที่ระดับ 480 ขึ้นไป หรือ 
- คะแนน MU GRAD TEST ที่ระดับ 60 ขึ้นไป 

เป็นนักศึกษาสามัญ 

ผลการสอบความรู้วิชาเฉพาะ 
- คะแนนน้อยกว่า 45 ไม่รับเข้าศึกษา 
- คะแนน 45 – 49 เป็นนักศึกษาทดลองเรียน โดยภายในภาคการศึกษาที่เริ่ม

เข้าเรียน ต้องสอบผ่านทุกรายวิชา ได้เกรดไม่ตํ่ากว่า B 
- คะแนนที่ระดับ 50 ขึ้นไป เป็นนักศึกษาสามัญ 

 
 
 
 


