
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๑๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครงกำรร่วมคณะพทยศำสตร์รงพยำบำลรำมำธิบดี  
ละสถำบันภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 

คู่มือนักศึกษำ 

หลักสูตรปรัชญำดุษฏีบัณฑิต  

สำขำวิชำภชนศำสตร์ 



๑ 

 

คูมือนักศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ 
ครงการรวมคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดีละสถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจ าปการศึกษา ๎๑๒๎ 

 

ํ. ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร  
 มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตทีไมีความรอบรูຌดຌานภชนศาสตร์ชิงลึก มีความป็นผูຌน าทางวิชาการละงานวิจัย สามารถ
สรຌางองค์ความรูຌ฿หมเดຌอยางป็นอิสระ ฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย ลกปลีไยนความรูຌละประสบการณ์กับนักวิชาการ฿น
ระดับนานาชาติ มีคุณธรรมละจริยธรรม พืไอประยชน์สุขกมวลมนุษยชาติ 
 

๎.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 มืไอสิๅนสุดการรียนการสอนตามหลักสูตรลຌว ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรูຌ ความสามารถดังนีๅ  
 ๎.ํ  มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม จตนคติทีไดี฿นวิชาชีพละ฿นการวิจัย มีความรับผิดชอบตอตนอง 

ละสังคม 

 ๎.๎  มีความรูຌ฿นระดับนวหนຌาอยางชีไยวชาญ฿นหลักการละทฤษฎีทางภชนบ าบัด ภชนาการชุมชน 
พิษวิทยาภชนาการ ละภชนาการชิงการทดลอง พืไอน าเปประยุกต์฿นการสรຌางสรรค์องค์ความรูຌ฿หมหรือนวัตกรรม 

 ๎.๏ สามารถริริไมคิดละวิจัยทีไมีผลตอการสรຌางองค์ความรูຌหรือนวปฏิบัติ฿หมดຌวยตนอง 
 ๎.๐ ป็นผูຌชีไยวชาญละผูຌน า สามารถ฿หຌความหใน฿นวิชาชีพ พืไอการบริหารจัดการดຌานงานวิจัยหรือองค์กร 
ละรับผิดชอบอยางส าคัญ฿นการขยายองค์ความรูຌละนวปฏิบัติ รวมทัๅงสรຌางสรรค์นวความคิดละ/หรือ
กระบวนการ฿หม฿นวิชาชีพ 

 ๎.๑  สามารถวิคราะห์ขຌอมูลชิงตัวลขละสถิติเดຌอยางถูกตຌอง สืไอสารอยางมีประสิทธิภาพดຌวยทคนลยีทีไ
หมาะสมกับกลุมบุคคลตาง โ ละ฿ชຌภาษาอังกฤษ฿นการน าสนอผลงานทางวิชาการเดຌอยางดี 
 

๏. ผลการรียนรูຌทีไคาดหวังของหลักสูตร 

       ภาย฿ตຌวัตถุประสงค์ดังกลาวขຌางตຌน หลักสูตร ฯ ก าหนดผลการรียนรูຌของบัณฑิต ิPLOs) ฿หຌบัณฑิตทีไจบ
การศึกษาสามารถ  

๏.ํ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม ละจริยธรรม มีจรรยาบรรณ ละจตนคติทีไดี฿นการ
ปฏิบัติงานละการท าวิจัย มีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนองละสังคม 

๏.๎ สังคราะห์องค์ความรูຌชิงลึกทางดຌานภชนบ าบัด ภชนาการชุมชน พิษวิทยาภชนาการ ภชนาการ
ชิงการทดลอง ละความรูຌทีไกีไยวขຌอง฿นบริบท฿หม ทีไทันตอความกຌาวหนຌาทางวิชาการ฿นระดับอาซียนละสากล 
พืไอพัฒนาละทดสอบทฤษฎี฿หม หรือคຌนหาค าตอบ฿หมทีไซับซຌอนละป็นนามธรรม  

๏.๏ วิคราะห์ประดในละปัญหาส าคัญทางภชนาการ ดยบูรณาการองค์ความรูຌชิงลึกดຌานภชนศาสตร์ 
ละดຌานอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอหานวทางการกຌปัญหาดยวิธีการ฿หม โ ฿นการตอบสนองความตຌองการของชาติทัๅง 



๒ 

 

฿นปัจจุบันละ฿นอนาคต 

๏.๐ ท างานวิจัยดຌานภชนศาสตร์ชิงลึกเดຌดຌวยตนองอยางถูกตຌองละป็นระบบ พืไอสรຌางสรรค์งานวิจัยทีไ
ส าคัญกีไยวกับการพัฒนาองค์ความรูຌ฿หมหรือนวัตกรรม ละตอบสนองการกຌปัญหาสุขภาพของประชาชน 

๏.๑ สดงภาวะผูຌน าทีไมีความชีไยวชาญ สามารถปรับตัวขຌากับผูຌอืไนเดຌอยางหมาะสมละพรຌอมท างานป็นทีม
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวละสดงความคิดหในบนจุดยืนของพืๅนฐานความรูຌละความขຌา฿จ฿นศาสตร์ของ
ภชนศาสตร์ ละริริไมการปลีไยนปลงทีไป็นประยชน์ตอการพัฒนางาน  

๏.๒ ประยุกต์ความรูຌทางคณิตศาสตร์ละสถิติ ฿นการวิคราะห์ละประมวลผล ฿ชຌทคนลยีสารสนทศทีไ
หมาะสม฿นการสืไอสาร ละ฿ชຌภาษาอังกฤษ฿นการน าสนอผลงานทางวิชาการละมีผลงานทางวิชาการทีไเดຌรับการ
ตีพิมพ์ละป็นทีไยอมรับ฿นระดับนานาชาติ  
 

๐.  คุณสมบัติของผูຌขຌาศึกษา  
 ๐.ํ ส ารใจการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กียรตินิยม) ทางดຌานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ิbiological scienceี 
จากสถาบันอุดมศึกษาทัๅง฿นประทศละตางประทศทีไส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา฿หຌการรับรอง  
  หรือ 

  ส ารใจการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทางดຌานวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือทียบทา จากสถาบันอุดมู 
ศึกษาทัๅง฿นประทศละตางประทศทีไส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา฿หຌการรับรองดยมีระดับคะนนฉลีไยสะสม
เมตไ ากวา ๏.๑์  
  หรือ   

  ส ารใจการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ ดยมีระดับคะนนฉลีไยสะสมเมตไ ากวา 
๏.๑์  
  หรือ 

  ส ารใจการศึกษาพทยศาสตรบัณฑิต ละเดຌรับวุฒิบัตรพืไอสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบ
วิชาชีพวชกรรมสาขาวิชาภชนศาสตร์ หรือสาขาทีไกีไยวขຌอง จากพทยสภา หรือพทยสภารับรอง 
 ๐.๎ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผานตามกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๐.๏ ผูຌทีไมีคุณสมบัตินอกหนือจากกณฑ์ขຌางตຌน อาจเดຌรับการพิจารณา฿หຌสมัครขຌารับการคัดลือกขຌาศึกษา 
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรละคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

๑. จ านวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 ๑.ํ ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี ขຌาศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญาอก เมนຌอยกวา ๓๏  
หนวยกิต 

๑.๎ ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท สาขาอืไน โ ขຌาศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญาอก เมนຌอยกวา 
๐๕ หนวยกิต 



๓ 

 

๑.๏ ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาท สาขาวิชาภชนศาสตร์ ขຌาศึกษาตอหลักสูตรระดับ
ปริญญาอก เมนຌอยกวา ๐๔ หนวยกิต 

๑.๐ ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาพทยศาสตรบัณฑิต ละเดຌรับวุฒิบัตรพืไอสดงความรูຌความช านาญ฿นการ
ประกอบวิชาชีพวชกรรมสาขาวิชาภชนศาสตร์ หรือสาขาทีไกีไยวขຌอง จากพทยสภา หรือพทยสภารับรอง ขຌาศึกษา
ตอหลักสูตรระดับปริญญาอก เมนຌอยกวา ๐๔ หนวยกิต 

 

๒. ครงสรຌางหลักสูตร 
  จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง  กณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๎๑๑๔ หลักสูตรปริญญาอก บบ ๎ ดังนีๅ 
              ํี ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี  

หมวดวิชาปรับพืๅนฐาน    เมนับหนวยกิต 

หมวดวิชาบังคับ ๎์  หนวยกิต 

หมวดวิชาลือก เมนຌอยกวา   ๑   หนวยกิต 

วิทยานิพนธ์ ๐๔   หนวยกิต 
รวมเมนຌอยกวา         ๓๏   หนวยกิต 

   ๎ี ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท สาขาอืไน โ  
หมวดวิชาปรับพืๅนฐาน    เมนับหนวยกิต 
หมวดวิชาบังคับ   ๕  หนวยกิต 
หมวดวิชาลือก เมนຌอยกวา   ๐  หนวยกิต 
วิทยานิพนธ์ ๏๒  หนวยกิต 
รวมเมนຌอยกวา ๐๕  หนวยกิต 

   ๏ี ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท สาขาวิชาภชนศาสตร์  
หมวดวิชาบังคับ    ๒   หนวยกิต 
หมวดวิชาลือก เมนຌอยกวา   ๒   หนวยกิต 
วิทยานิพนธ์ ๏๒   หนวยกิต 
รวมเมนຌอยกวา ๐๔  หนวยกิต 
  

   ๐ี ส ารใจการศึกษาพทยศาสตรบัณฑิต ละเดຌรับวุฒิบัตรพืไอสดงความรูຌความ  
      ช านาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรมสาขาวิชาภชนศาสตร์ หรือสาขาทีไ 
    กีไยวขຌอง จากพทยสภา หรือพทยสภารับรอง  

หมวดวิชาบังคับ    ๒   หนวยกิต 
หมวดวิชาลือก เมนຌอยกวา   ๒   หนวยกิต 
วิทยานิพนธ์ ๏๒   หนวยกิต 
รวมเมนຌอยกวา ๐๔  หนวยกิต 

  



๔ 

 

๓. รายวิชา฿นหลักสูตร 
(ํ) หมวดวิชาปรับพืๅนฐาน   เมนับหนวยกิต 

หนวยกิต ิบรรยายูปฏิบัติูศึกษาดຌวยตนองี 
ึรมภศ ๑์ํ พืๅนฐานภชนชีววิทยาละชีวคมี ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
RANU 5เแ Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  

(๎) หมวดวิชาบังคับ 
ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี ๎์ หนวยกิต 
สภภศ ๒์๑ วิทยาศาสตร์ภชนาการขัๅนสูง ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
NUNU ๆเ5 Advanced Nutrition Science  
สภภศ ๒๏๏ สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางภชนศาสตร์ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
NUNU ๆใใ Ph.D. Seminar in Nutrition   
รมภศ ๒์ํ วิทยาศาสตร์ภชนาการ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
RANU 601 Nutrition Science  
รมภศ ๒์๏ ชีวสถิติทางภชนาการ ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
RANU ๆเใ Biostatistics in Nutrition  
รมภศ ๒์๔ การประมินทางภชนาการ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
RANU 608 Nutrition Assessment  
รมภศ ๒์๕ วิทยาระบียบวิธีวิจัยทางภชนาการ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
RANU 609 Research Methodology in Nutrition  
รมภศ ๒๎๕ พิษวิทยาภชนาการ ํ ิํู์ู๎ี 
RANU ๆโ้ Nutritional Toxicology  
รมภศ ๒๏๓ การอานละการคิดชิงวิพากษ์ทางภชนศาสตร์ ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
RANU ๆใ็ Critical Reading and Thinking in Nutrition  
 
ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท สาขาอืไน โ  ๕ หนวยกิต                            
สภภศ ๒์๑ วิทยาศาสตร์ภชนาการขัๅนสูง  ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
NUNU ๆเ5 Advanced Nutrition Science  
สภภศ ๒๏๏ สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางภชนศาสตร์ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
NUNU ๆใใ Ph.D. Seminar in Nutrition   
รมภศ ๒์ํ วิทยาศาสตร์ภชนาการ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
RANU 601 Nutrition Science  

ึรายวิชา฿หม 
 
 
 



๕ 

 

ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท สาขาวิชาภชนศาสตร์  หรือ 
ส ารใจการศึกษาพทยศาสตรบัณฑิต ละเดຌรับวุฒิบัตรพืไอสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบ
วิชาชีพวชกรรมสาขาวิชาภชนศาสตร์ หรือสาขาทีไกีไยวขຌอง จากพทยสภา หรือพทยสภารับรอง       
๒ หนวยกิต 

หนวยกิต ิบรรยายูปฏิบัติูศึกษาดຌวยตนองี 
สภภศ ๒์๑ วิทยาศาสตร์ภชนาการขัๅนสูง ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
NUNU ๆเ5 Advanced  Nutrition Science  
สภภศ ๒๏๏ สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางภชนศาสตร์ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
NUNU ๆใใ Ph.D. Seminar in Nutrition   

ิ๏ี  หมวดวิชาลือก   
ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี  ๑ หนวยกิต 
ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท สาขาอืไน โ  ๐ หนวยกิต 
ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท สาขาวิชาภชนศาสตร์ หรือ ส ารใจการศกึษาพทยศาสตร-
บัณฑิต ละเดຌรับวุฒิบัตรพืไอสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรมสาขาวิชาภชน-
ศาสตร์ หรือสาขาทีไกีไยวขຌอง จากพทยสภา หรือพทยสภารับรอง ๒ หนวยกิต 

 สภภศ ๒์๔ พิษวิทยาภชนาการขัๅนสูง ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
NUNU ๆเ่ Advanced Nutritional Toxicology  
สภภศ ๒๎๎ ภชนาการคลินิกขัๅนสูง ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
NUNU 622 Advanced in Clinical Nutrition  
สภภศ ๒๏ํ ภชนาการทางคาร์บเฮดรตละเขมันขัๅนสูง ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
NUNU 6ใแ Advanced Nutrition in Carbohydrates and Lipid  
*สภภศ ๒๏๐ วิทยาการทันสมัยดຌานผลกระทบของภชนาการละพิษวิทยาตอ

สุขภาพ 
๏ ิ๏ู์ู๒ี 

NUNU 634 Current Impacts of Nutrition and Toxicology on Health  
ึสภภศ ๒๏๑ ภชนพันธุศาสตร์ทางการวิจัยภชนาการ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
NUNU ๆใ5 Nutrigenomics in Nutritional Research  
ึสภภศ ๒๏๒ การประยุกต์เอซทปสถียร฿นงานดຌานอาหารละภชนาการ ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
NUNU ๆใๆ Application of Stable Isotope in Food and Nutrition  
ึสภภศ ๒๏๓ ภชนาการระดับลกพืไอสุขภาพ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
NUNU ๆใ็ Global Perspectives of Nutrition for Health  

ึรายวิชา฿หม 
  
          นอกจากรายวิชา฿นหมวดวิชาลือกขຌางตຌนลຌว นักศึกษาสามารถลือกลงทะบียนรียนรายวิชาอืไน โ ทีไปຂดสอน
฿นระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอืไน โ ตามความสน฿จ ละตามทีไคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ทีไปรึกษาหในสมควร 

 
       



๖ 

 

     ิ๐ี  วิทยานิพนธ์  
หนวยกิต ิบรรยายูปฏิบัติูศึกษาดຌวยตนองี 
สภภศ ๒๕๕  วิทยานิพนธ์ ๏๒ ิ์ูํ๐๐ู์ี 
NUNU 699 Dissertation  
สภภศ ๓๕๕ วิทยานิพนธ์ ๐๔ ิ์ูํ๕๎ู์ี 
NUNU ็้้ Dissertation  

 

๔. ครงการวิจัยของหลักสูตร 
 งานวิจัยของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ ป็นงานวิจัยทีไสรຌางองค์ความรูຌพืไอกຌเข
ปัญหาภชนาการของประชาชนผสมผสานระหวางภชนาการคลินิก ภชนาการชุมชน พิษวิทยาทางอาหารละ
ภชนาการ ละการทดลอง฿นหຌองปฏิบัติการ 
  ภชนาการคลินิก ิClinical  Nutritionี 

(ํ) การวิจัยพืไอการวินิจฉัย การบ าบัดทางภชนาการ฿หຌสอดคลຌองกับภาวะทางคลินิกของผูຌปຆวย 

(๎) การวิจัยพืไอปງองกันรครืๅอรังละการชะลอความสืไอมดย฿ชຌอาหารทางการพทย์หรือผลิตภัณฑ์อาหาร
ตาง โ 

(๏) การวิจัยประสิทธิภาพการรักษาละการประมินความปลอดภัยของการ฿หຌอาหารทางสาย฿หຌอาหาร ละ
ทางหลอดลือดด า 

  ภชนาการชิงการทดลองละชีวคมี ิExperimental Nutrition and Biochemistryี 
(ํ) การวิจัยพืไอทราบองค์ประกอบของอาหาร มตาบอลิสมของสารอาหาร ละความสัมพันธ์ระหวาง

สารอาหาร 

(๎) การวิจัยพืไอพัฒนาขຌอมูลคุณคาอาหารเทย 

พิษวิทยาทางอาหารละภชนาการ ิToxicology in Food and Nutrition) 

(ํ) การวิจัยกีไยวกับสารพิษ฿นอาหาร กลเกการกิดพิษ การวิคราะห์สาร chemoprevention compound 
ละการประมินความปลอดภัย/ความสีไยงของอาหาร 

(๎) การวิจัยพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

(๏) การวิจัยดຌานปัจจัยทางดຌานพันธุกรรมกับภาวะภชนาการ/การเดຌรับสารพิษ ตอการกิดรครืๅอรังตาง โ 
ละการกิดมะรใง 

(๐) การวิจัยดຌานตัวชีๅวัดทางชีวภาพละความสัมพันธ์กับการกิดรครืๅอรังละรคมะรใง     
ภชนาการชุมชน ิCommunity Nutritionี 
(ํ) การวิจัยพืไอพัฒนาพฤติกรรมของผูຌบริภค 

(๎) การวิจัยพืไอพัฒนาภาวะภชนาการของประชากร 

(๏) การวิจัยพืไอสรຌางสริม ละสงสริมสุขภาพของคนเทย 

(๐) การวิจัยการผยพรสืไอสารละพฤติกรรมศาสตร์ 
 



๗ 

 

๕. ผนการศึกษา  
 ํ. ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 กอนปຂดภาครียนทีไ ํ ชัๅนปทีไ ํ 

 รมภศ ๑์ํ พืๅนฐานภชนชีววิทยาละชีวคมี  ๎ ิ๎ู์ู๐ี ิวิชาปรับพืๅนฐาน: เมนับหนวยกติี 

ชัๅนปทีไ ภาคการศึกษาทีไ ํ ภาคการศึกษาทีไ ๎ 

ํ รมภศ ๒์ํ วิทยาศาสตร์ภชนาการ        ๏ ิ๏ู์ู๒ี รมภศ ๒์๕ วิทยาระบียบวิธีวิธีวจิัยทาง ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
 รมภศ ๒์๏ ชีวสถิติทางภชนาการ            ๎ ิ๎ู์ู๐ี                 ภชนาการ        

 รมภศ ๒์๔ การประมินทางภชนาการ      
รมภศ ๒๎๕ พิษวิทยาภชนาการ                    

๏ ิ๏ู์ู๒ี 
ํ ิํู์ู๎ี 

รมภศ ๒๏๓ การอานละการคิดชิง   
                วิพากษ์ทางภชนศาสตร ์

๎ ิ๎ู์ู๐ี 

  

รวม ๕ หนวยกิต 

วิชาลือก เมนຌอยกวา                               ๎ หนวยกิต 

รวมเมนຌอยกวา ๓ หนวยกิต 

๎ สภภศ ๒์๑ วิทยาศาสตร์ภชนาการขัๅนสูง                   ๏ ิ๏ู์ู๒ี สภภศ ๓๕๕ วิทยานิพนธ์                                                  ๕ ิ์ู๏๒ู์ี 
 สภภศ ๒๏๏ สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทาง 

                ภชนศาสตร์   
วิชาลือก เมนຌอยกวา                                          

๏ ิ๏ู์ู๒ี 
 

 ๏ หนวยกิต 

  

 รวมเมนຌอยกวา ๕ หนวยกิต รวม  ๕  หนวยกิต 
๏ สภภศ ๓๕๕ วิทยานิพนธ์                    ๕ ิ์ู๏๒ู์ี สภภศ ๓๕๕ วิทยานิพนธ์                                                  ๒ ิ์ู๎๐ู์ี 
   รวม  ๕  หนวยกิต รวม  ๒  หนวยกิต 

๐ สภภศ ๓๕๕ วิทยานิพนธ์                                                  ๒ ิ์ู๎๐ู์ี สภภศ ๓๕๕ วิทยานิพนธ์                          ๒ ิ์ู๎๐ู์ี  
รวม  ๒  หนวยกิต    รวม  ๒  หนวยกิต 

๑ สภภศ ๓๕๕ วิทยานพินธ์                          ๒ ิ์ู๎๐ู์ี                      สภภศ ๓๕๕ วิทยานิพนธ์                          ๒ ิ์ู๎๐ู์ี  

   รวม  ๒  หนวยกิต รวม  ๒  หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 ๎. ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาทสาขาอืไน โ  
 

กอนปຂดภาครียนทีไ ํ ชัๅนปทีไ ํ 

รมภศ ๑์ํ พืๅนฐานภชนชีววิทยาละชีวคมี  ๎ ิ๎ู์ู๐ี ิวิชาปรับพืๅนฐาน: เมนับหนวยกติี 
ชัๅนปทีไ ภาคการศึกษาทีไ ํ ภาคการศึกษาทีไ ๎ 

ํ รมภศ ๒์ํ วิทยาศาสตร์ภชนาการ                              ๏ ิ๏ู์ู๒ี วิชาลือกเมนຌอยกวา        ๐ หนวยกิต 

 สภภศ ๒์๑ วิทยาศาสตร์ภชนาการขัๅนสูง                                  ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
 สภภศ ๒๏๏ สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทาง ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
                 ภชนศาสตร ์  

 รวม ๕ หนวยกิต รวมเมนຌอยกวา  ๐  หนวยกิต 

๎ สภภศ ๒๕๕ วิทยานิพนธ ์        ๒ ิ์ู๎๐ู์ี สภภศ ๒๕๕ วิทยานิพนธ์                                                    ๒ ิ์ู๎๐ู์ี 
     รวม  ๒  หนวยกิต รวม  ๒  หนวยกิต 

๏   สภภศ ๒๕๕ วิทยานิพนธ์                          ๒ ิ์ู๎๐ู์ี สภภศ ๒๕๕ วิทยานพินธ์                          ๒ ิ์ู๎๐ู์ี                    
     รวม  ๒  หนวยกิต รวม  ๒  หนวยกิต 

๐ สภภศ ๒๕๕ วิทยานิพนธ์                                     ๒ ิ์ู๎๐ู์ี สภภศ ๒๕๕ วิทยานิพนธ์                                                      ๒ ิ์ู๎๐ู์ี 
  รวม  ๒  หนวยกิต รวม  ๒ หนวยกิต 

 

 ๏. ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท สาขาวิชาภชนศาสตร์ หรือส ารใจการศึกษาพทยศาสตรู
บัณฑิต ละเดຌรับวุฒิบัตรพืไอสดงความรูຌความ ช านาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรมสาขาวิชาภชนศาสตร์ 
หรือสาขาทีไกีไยวขຌอง จากพทยสภา หรือพทยสภารับรอง 

 

ชัๅนปทีไ ภาคการศึกษาทีไ ํ ภาคการศึกษาทีไ ๎ 

ํ สภภศ ๒์๑ วิทยาศาสตร์ภชนาการขัๅนสูง       ๏ ิ๏ู์ู๒ี วิชาลือกเมนຌอยกวา  ๐ หนวยกิต 

 สภภศ ๒๏๏ สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทาง  
                ภชนศาสตร์               

๏ ิ๏ู์ู๒ี   

 วิชาลือกเมนຌอยกวา   ๎  หนวยกิต   

 รวมเมนຌอยกวา ๔ หนวยกิต รวมเมนຌอยกวา  ๐  หนวยกิต 

๎ สภภศ ๒๕๕ วิทยานิพนธ์                                              ๕ ิ์ู๏๒ู์ี สภภศ ๒๕๕ วิทยานิพนธ์                                                ๕ ิ์ู๏๒ู์ี 
 รวม  ๕  หนวยกิต รวม ๕ หนวยกิต 

๏ สภภศ ๒๕๕ วิทยานิพนธ์ ๕ ิ์ู๏๒ู์ี สภภศ ๒๕๕ วิทยานิพนธ ์ ๕ ิ์ู๏๒ู์ี 
 รวม  ๕  หนวยกิต รวม ๕  หนวยกิต 

 

 

 

 

 



๙ 

 

One semester limit between 
completing required coursework 
and taking the qualifying 
examination 

One year limit between admission 
to candidacy and approval of letter 
of intent 

One year limit between 
approval of letter of intent 
and approval of proposal 

Notice at the minimum of three 
weeks to scheduled defense 

Six year limit from 
enrollment to 
completion of degree 

One month limit between 
appointment of committee and 
the first meeting 

ํ์. Flow chart/timeline ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาอก 

Admission to the program 

 

        Course work – completed 

 

    Appointed Thesis Proposal Advisor  

 

                                                         Qualifying examination – passed 

 
 

Admission to candidacy 

 

 

          Approval of Letter of Intent,  

                Thesis committee appointed (Informal) 

   
 

                           First committee meeting 

   

Appointed proposal exam committee 

 

Dissertation proposal defense  

              

          Proposal – approved 

 

   Research – in process, 

 Committee meeting every 4 months (GR.ไโ) 

 

       Dissertation approved for defense 

 

  Dissertation defense 

 

Approval of dissertation 



๑๐ 

 

ํํ. การสอบวัดคุณสมบัติ 
 ํํ.ํ  วัตถุประสงค์ 

       พืไอประมินความพรຌอมของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ กอนการท า
วิทยานิพนธ์ ดยประมินดຌานตาง โ ตอเปนีๅ 

ํํ.ํ.ํ  ความรูຌพืๅนฐานทางภชนศาสตร์ ิBasic knowledge in nutritionี 
ํํ.ํ.๎  ความรูຌทางวิชาการ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองหรือสัมพันธ์กับภชนศาสตร์ (Current or hot 

nutrition-related issues) 

ํํ.ํ.๏  นวคิดละความสามารถ฿นการประยุกต์ความรูຌ฿นการกຌปัญหา (Concepts and 

solution to problems) 

 ํํ.๎  คุณสมบัติของผูຌสมัครสอบวัดคุณสมบัติ 
ํํ.๎.ํ  นักศึกษาตຌองสอบผานทุกรายวิชาตามทีไหลักสูตรก าหนด 

ํํ.๎.๎  นักศึกษาตຌองมีคะนนฉลีไยสะสมเมตไ ากวา ๏.์์  
ํํ.๎.๏  นักศึกษาตຌองสอบผานมาตรฐานความรูຌภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาอก ตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รืไองมาตรฐานความรูຌภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๎๑๑๔   

ํํ.๎.๐  ส าหรับนักศึกษาทีไมีวุฒิการศึกษารกขຌาระดับปริญญาตรี ตຌองมีผลงาน฿นรูปบบบทความ
ทบทวนวิชาการ (Review article) ละตีพิมพ์฿นวารสารทีไมีชืไออยู฿นฐานขຌอมูลของศูนย์ดัชนีการอຌางอิงวารสารเทย 
ิThai-Journal Citation Index: TCI) กลุมทีไ ํ ละกลุมทีไ ๎ ทัๅงนีๅ ขึๅนกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภชนศาสตร์ 

ํํ.๏  ลักษณะการสอบละหัวขຌอการสอบ 

การสอบมี ๎ สวน เดຌก สวนทีไ ํ การสอบขຌอขียน ละสวนทีไ ๎ การสอบปากปลา 
สวนทีไ ํ การสอบขຌอขียน 

ํํ.๏.ํ นักศึกษาสงครงรางงานวิจัย ทีไเมกีไยวขຌองกับวิทยานิพนธ์ ลวงหนຌา ํ๐ วันกอนการสอบ                                                   
ํํ.๏.๎ คณะกรรมการออกขຌอสอบทีไป็นการทดสอบความรูຌพืๅนฐาน ละหรือความรูຌประยุกต์ การคิด

วิคราะห์ ดย฿ชຌครงรางงานวิจัย฿นขຌอ ํํ.๏.ํ ป็นนวทางการออกขຌอสอบ 

ํํ.๏.๏ จ านวนขຌอสอบ ๒ ขຌอ วลาสอบ ๏ ชัไวมง                 
ํํ.๏.๐ ประกาศผลสอบขຌอขียนภาย฿น ํ๐ วันหลังการสอบ 

 ํ ํ.๏.๑ นักศึกษาตຌองสอบเดຌคะนนขຌอขียนเมตไ ากวารຌอยละ ๓์ จึงจะมีสิทธิ์ขຌาสอบ฿นสวนทีไ ๎ 
ตอเดຌ 

สวนทีไ ๎ การสอบปากปลา 

นักศึกษาจะตຌองสอบสวนทีไ ๎ การสอบปากปลา ภาย฿น ๏์ วันหลังจากการสอบผานสวนทีไ ํ หาก
กินก าหนดดังกลาวลຌว นักศึกษายังเมเดຌสอบปากปลา ผลการสอบสวนทีไ ํ การสอบขຌอขียนทีไสอบผานลຌว จะถูก
ยกลิก ละนักศึกษาจะตຌองสอบสวนทีไ ํ ฿หม 



๑๑ 

 

การสอบปากปลา จะป็นการสอบครงรางงานวิจัยทีไ฿ชຌ฿นสวนทีไ ํ 

  นักศึกษาตຌองสอบเดຌคะนนจากกรรมการตละทานเมนຌอยกวารຌอยละ ๓์ ิตามบบฟอร์มประมิน
การสอบปากปลาี จึงจะถือวาผาน 

ํํ.๐  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ํํ.๐.ํ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ เดຌรับการตงตัๅงดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต 

ศึกษา สาขาวิชาภชนศาสตร์ 
ํํ.๐.๎ กรรมการตຌองมีคุณสมบัติป็นเปตามขຌอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดຌวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๎๑๑๒ ดังนีๅ  
ํํ.๐.๎.ํ ตຌองป็นอาจารย์ประจ า หรือผูຌทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

           ํํ.๐.๎.๎ ตຌองมีคุณวุฒิปริญญาอกหรือทียบทา หรือป็นผูຌด ารงต าหนงทางวิชาการเม
ตไ ากวารองศาสตราจารย์฿นสาขาวิชานัๅน หรือสาขาวิชาทีไสัมพันธ์กัน 

ํํ.๐.๏ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ มีจ านวนเมนຌอยกวา ๏ คน  ดยเม฿ชอาจารย์ทีไ
ปรึกษาวิทยานิพนธ์          

ํํ.๑  กรณีทีไนักศึกษาสอบเมผาน฿นการสอบครัๅงรก  
ํํ.๑.ํ หากนักศึกษาสอบสวนทีไ ํ การสอบขຌอขียน฿นครัๅงรกปรากฏผล เมผาน นักศึกษามี

อกาสสอบสวนทีไ ํ การสอบขຌอขียนอีก ํ ครัๅง ภาย฿น ๏์ วันหลังจากการประกาศผลสอบ 

ํํ.๑.๎ หากนักศึกษาสอบสวนทีไ ๎ การสอบปากปลา฿นครัๅงรกปรากฏผล เมผาน นักศึกษามี
อกาสสอบสวนทีไ ๎ การสอบปากปลาอีก ํ ครัๅง ภาย฿น ๒์ วันหลังจากการสอบปากปลาครัๅงรก ดย฿นการสอบ
ครัๅงทีไ ๎ นีๅ คณะกรรมการอาจ฿หຌนักศึกษาปรับปลีไยนครงรางงานวิจัยทีไจะ฿ชຌสอบปากปลาเดຌ 

ํํ.๑.๏ กรณีทีไผลการสอบครัๅงทีไ ๎ ปรากฏผล เมผาน  เมวาจะป็นการสอบสวนทีไ ํ การสอบ
ขຌอขียน หรือสวนทีไ ๎ การสอบปากปลา ฿หຌประธานหลักสูตร ฯ น าผลการสอบขຌาทีไประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ พืไอพิจารณาด านินการ ตามขຌอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดຌวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๎๑๑๒ 
หมวดทีไ ๓ การสอบวัดคุณสมบัติ ขຌอ ๑๐.๐.๐ ดังตอเปนีๅ 

ํํ.๑.๏.ํ สนอขอ฿หຌนักศึกษาผูຌนัๅนพຌนสภาพการป็นนักศึกษา เปยังคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  

หรือ 

          ํํ.๑.๏.๎ สนอขอปลีไยนระดับการศึกษาของนักศึกษาผูຌนัๅน จากระดับปริญญาอก มาป็น
ระดับปริญญาท สาขาวิชาภชนศาสตร์  

ํํ.๒  กรณีทีไนักศึกษาปลีไยนสายงานการท าวิทยานิพนธ์ภายหลังสอบผานวัดคุณสมบัติ 
กรณีทีไนักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติปรากฏผล ผาน ลຌว ตมีการปลีไยนปลงสายงานการท าวิทยาู 

นิพนธ์฿นภายหลัง นักศึกษาผูຌนัๅนเมตຌองสอบวัดคุณสมบัติ฿หม ตขอ฿หຌป็นดุลยพินิจของอาจารย์ทีไปรึกษาหลัก฿นการ
ก าหนด฿หຌนักศึกษาลงทะบียนรียนรายวิชาทีไกีไยวขຌองกับการท าวิทยานิพนธ์ 

 



๑๒ 

 

ํ๎. คุณสมบัตินักศึกษาทีไสามารถลงทะบียนวิทยานิพนธ์ 
 นักศึกษาตຌองสอบวัดคุณสมบัติผานกอนการขอสอบครงรางวิทยานิพนธ์ 
  

ํ๏.  ขัๅนตอนการสอบวิทยานิพนธ์ 
ํ๏.ํ นักศึกษาลงทะบียนวิทยานิพนธ์ 
ํ๏.๎ นักศึกษาสนอตงตัๅงอาจารย์ทีไปรึกษาครงรางวิทยานิพนธ์ ภาย฿นภาคการศึกษารกทีไลงทะบียน

วิทยานิพนธ์ ิดูรายละอียด฿นภาคผนวกี 
ํ๏.๏ นักศึกษาสนอขอสอบครงรางวิทยานิพนธ์ภาย฿น ๎ ภาคการศึกษานับตัๅงตริไมลงทะบียน

วิทยานิพนธ์ (ดูรายละอียดของขัๅนตอนการสอบครงรางวิทยานิพนธ์฿นภาคผนวก) 

ํ๏.๐ มืไอนักศึกษาสอบ ผาน ครงรางวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสนอขออนุมัติหัวขຌอรืไองวิทยานิพนธ์ ละ
สนอตงตัๅงคณะกรรมการทีไปรึกษาวิทยานิพนธ์ภาย฿น ๐๑ วันหลังสอบ ผาน 

ํ๏.๑ มืไอลงทะบียนวิทยานิพนธ์ลຌว นักศึกษารายงานความกຌาวหนຌาการท าวิทยานิพนธ์ตามบบฟอร์ม  
บฑ.๐๎ พรຌอมนบอกสารรายละอียดขัๅนตอนการด านินการจัดท าวิทยานิพนธ์ทีไเดຌด านินการลຌว ละผนการท า
วิทยานิพนธ์฿นภาคการศึกษาถัดเป มืไอสิๅนสุดตละภาคการศึกษา จนกวาจะส ารใจการศึกษา ิดู Flow chart/ 
timeline ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาอกี 

ํ๏.๒ นักศึกษาจะขอสอบวิทยานิพนธ์เดຌหลังจากเดຌรับอนุมัติหัวขຌอรืไองวิทยานิพนธ์เมนຌอยกวา ๕์ วัน 

ํ๏.๓  ส าหรับนักศึกษาชัๅนปทีไ ๎ ขึๅนเป นักศึกษาจะตຌองน าสนอรายงานความกຌาวหนຌาการท าวิทยานิพนธ์บบ
ปากปลาอยางนຌอย ํ ครัๅงตอ ํ ปการศึกษา ฿นกิจกรรมสัมมนาความกຌาวหนຌา฿นการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทีไ
หลักสูตรจัด 

ํ๏.๔ กรณีทีไนักศึกษาสนอก าหนดสอบครงรางวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ลຌว นักศึกษาตຌองจัดท ารูปลม
ครงรางวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ สง฿หຌคณะกรรมการสอบครงรางวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ลวงหนຌากอน
ก าหนดสอบอยางนຌอย ํ๐ วันท าการ 

 

ํ๐.  การผยพรวิทยานิพนธ์พืไอขอส ารใจการศึกษาระดับปริญญาอก 

ตามขຌอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดຌวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๎๑๑๒ ละหลักกณฑ์การผย 
พรวิทยานิพนธ์พืไอขอส ารใจการศึกษาระดับปริญญาอก พ.ศ. ๎๑๑๓ ิดูรายละอียด฿นภาคผนวกี 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาอกทุกคน ตຌองผยพรวิทยานิพนธ์พืไอขอส ารใจการศึกษาระดับปริญญาอก ดังนีๅ 
ํ๐.ํ บทความวิจัย (research article) 

ํ๐.ํ.ํ บทความวิจัย ตຌองมาจากผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์พืไอขอส ารใจการศึกษาระดับปริญญาอก 
ละตีพิมพ์฿นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ทีไมีระบบประมินบทความดยผูຌทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(international peer-reviewed journal) 

ํ๐.ํ.๎ การระบุชืไอผูຌตง ชืไอนักศึกษาตຌองป็นผูຌตงล าดับรก (first author) หรือผูຌตงหลัก 
(corresponding author) ละระบุชืไอสวนงานทีไศึกษาละมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีมีความจ าป็นเมสามารถระบุชืไอ



๑๓ 

 

นักศึกษาป็นผูຌตงล าดับรก หรือผูຌตงหลักเดຌ ฿หຌสนอหตุผลความจ าป็นขออนุมัติตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยป็นราย
กรณี 

ํ๐.ํ.๏ นักศึกษาสงบทความวิจัยเปผยพรเดຌหลังจากทีไเดຌรับอนุมัติหัวขຌอวิทยานิพนธ์จากบัณฑิต
วิทยาลัยลຌว 

ํ๐.๎ วารสารวิชาการทีไตีพิมพ์ 

ํ๐.๎.ํ วารสารวชิาการระดับนานาชาติทีไตีพิมพ์฿นตางประทศหรือตีพิมพ์฿นประทศเทย ทีไมีระบบ
ประมินบทความดยผูຌทรงคุณวุฒิจากภายนอก (international peer-reviewed journal) ตีพิมพ์ผยพร฿นรูปบบ
ของวารสารฉบับพิมพ์ ละ/หรือฉบับอิลใกทรอนิกส์ ดยมีฉบับลาสุดปรากฏชืไออยู฿นฐานขຌอมูลสากล 

ํ๐.๎.๎ วารสารวชิาการระดับนานาชาติทีไตีพิมพ์฿นตางประทศหรือตีพิมพ์฿นประทศเทย ทีไมีระบบ
ประมินบทความดยผูຌทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึไงเมอยู฿นฐานขຌอมูลสากล฿ด โ ตเดຌรับการยอมรับจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทัๅงส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วามีคุณภาพหมาะสมส าหรับ
การตีพิมพ์ผยพรผลงานวิจัยระดับปริญญาอก  

  ฿นกรณีทีไมีขຌอสงสัย นักศึกษาสามารถสนอวารสารหรือสิไงพิมพ์ทางวิชาการ฿หຌบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณากอน
สงบทความวิจัยเปตีพิมพ์ดยกรอกบบฟอร์ม บฑ.๐๏ พรຌอมนบขຌอมูลของวารสารฉบับลาสุดทีไระบุวามีระบบ
ประมินบทความ  

    

ํ๑.  ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

ํ๑.ํ ทุนของหลักสูตร 

ู ทุนการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภชนศาสตร์ ประจ าปการศึกษา ๎๑๒๎  
ิดูรายละอียด฿นภาคผนวกี 

ู ทุนการศึกษา จรีพร ทพผดุงพร ิติดตามประกาศรับสมัครจากหลักสูตรี 
ํ๑.๎ ทุนของคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ิดูรายละอียด฿นภาคผนวก ละรายละอียดพิไมติมทีไ 

https://med.mahidol.ac.th/graded/en/scholarshipี 
    ู ทุนระดับบัณฑิตศึกษา คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี  

ู ทุนผูຌชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

- ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฿นการดินทางเปน าสนอผลงาน฿นทีไประชุมวิชาการ 

 ระดับนานาชาติ 
ํ๑.๏ ทุนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ิดูรายละอียดพิไมติมทีไ

https://graduate.mahidol.ac.th) 

ู ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฿นการสนอผลงานทางวิชาการภาย฿นประทศ  

ู ทุนอุดหนุน฿นการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาท-อก เปสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประทศ  
ู ทุนผูຌชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ิResearch Assistantships, RAี  

 



๑๔ 

 

ํ๒. ปฏิทินการศึกษา ละกิจกรรมของหลักสูตร 
กิจกรรม ก าหนดการ หมายหตุ 

ํ. ลงทะบียนภาคการศึกษาทีไ ํ/๎๑๒๎  ๔ – ํ๕ ก.ค. ๎๑๒๎  

๎. วันสุดทຌายส าหรับการช าระงินคาลงทะบียน 

ภาคการศึกษาทีไ ํ/๎๑๒๎  
๕ ส.ค. ๎๑๒๎  
ิเมกิน ๎๏.์์ น.) 

 

๏. ปຂดูปຂดภาคการศึกษาทีไ ํ/๎๑๒๎ ํ๏ ส.ค. – ๒ ธ.ค. ๎๑๒๎  

๐. ลดูพิไมูถอนรายวิชาภาคการศึกษาทีไ ํ/๎๑๒๎ ํ๏ – ๎๏ ส.ค. ๎๑๒๎  

๑. วันปฐมนิทศ ปการศึกษา ๎๑๒๎  

สถาบันภชนาการ 

๕ ส.ค. ๎๑๒๎  

๒. วันปฐมนิทศ ปการศึกษา ๎๑๒๎  

คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี 
ํ๒ ส.ค. ๎๑๒๎  

๓. วันเหวຌครู ปการศึกษา ๎๑๒๎ คณะพทยศาสตร์
รงพยาบาลรามาธิบดี 

๎๎ ส.ค. ๎๑๒๎  

๔. วันเหวຌครู ปการศึกษา ๎๑๒๎ สถาบันภชนาการ ๎๕ ส.ค. ๎๑๒๎  

๕. วันสดงความยินดีกผูຌส ารใจการศึกษา  
ปการศึกษา ๎๑๒ํ สถาบันภชนาการ 

๏์ ก.ย. ๎๑๒๎  

ํ์. วันสดงความยินดีกผูຌส ารใจการศึกษา  
ปการศึกษา ๎๑๒ํ คณะพทยศาสตร์รงพยาบาล
รามาธิบดี 

ํ ต.ค. ๎๑๒๎  

ํํ. วันพระราชทานปริญญาบัตรกผูຌส ารใจการศึกษา
ประจ าปการศึกษา ๎๑๒ํ มหาวิทยาลัยมหิดล  

๎ ต.ค. ๎๑๒๎  

ํ๎. สัมมนาความกຌาวหนຌา฿นการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ครัๅงทีไ ํ/๎๑๒๎ 

๏ํ ต.ค. ๎๑๒๎  

ํ๏. นักศึกษาท าการประมินรายวิชาออนเลน์  
ภาคการศึกษาทีไ ํ/๎๑๒๎ 

ํํ พ.ย. – ๎๏ ธ.ค. ๎๑๒๎  

ํ๐. หลักสูตรสงกรดภาคการศึกษาทีไ ํ/๎๑๒๎ ๎๓ ธ.ค. ๎๑๒๎  

ํ๑. ลงทะบียนภาคการศึกษาทีไ ๎/๎๑๒๎  ๎ – ํ๏ ธ.ค. ๎๑๒๎  

ํ๒. วันสุดทຌายส าหรับการช าระงินคาลงทะบียน 

ภาคการศึกษาทีไ ๎/๎๑๒๎  
๏ ม.ค. ๎๑๒๏ 

ิเมกิน ๎๏.์์ น.ี 
 

ํ๓. ปຂดูปຂดภาคการศึกษาทีไ ๎/๎๑๒๎ ๒ ม.ค. – ํ พ.ค. ๎๑๒๏  

ํ๔. ลดูพิไมูถอนรายวิชาภาคการศึกษาทีไ ๎/๎๑๒๎ ๒ –  ํ๓ ม.ค. ๎๑๒๏  



๑๕ 

 

กิจกรรม ก าหนดการ หมายหตุ 
ํ๕. สัมมนาความกຌาวหนຌา฿นการท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา ครัๅงทีไ ๎/๎๑๒๎ 

ม.ค. ๎๑๒๏ ติดตาม
ประกาศจาก
หลักสตูร 

๎์. นักศึกษาท าบบประมินปัจจัยกืๅอหนุนละการ
฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไหนวยบริหารการศึกษา 
สถาบันภชนาการ ละจຌาหนຌาทีไกลุมสาขาวิชา
ภชนศาสตร์  คณะพทยศาสตร์ รงพยาบาล
รามาธิบดี ปการศึกษา ๎๑๒๎ 

พ.ค. ๎๑๒๏ ติดตาม
ประกาศจาก
หลักสตูร 

๎ํ. นักศึกษาท าการประมินรายวิชาออนเลน์  
ภาคการศึกษาทีไ ๎/๎๑๒๎ 

๒ ม.ย. – ํ๔ พ.ค. ๎๑๒๏  

๎๎. หลักสูตรสงกรดภาคการศึกษาทีไ ๎/๎๑๒๎ ๎๎ พ.ค. ๎๑๒๏  

๎๏. ลงทะบียนภาคฤดูรຌอน ปการศึกษา ๎๑๒๎ ๐ พ.ค. – ๔ พ.ค. ๎๑๒๏  

๎๐. วันสุดทຌายส าหรับการช าระงินคาลงทะบียน 

ภาคฤดูรຌอน ปการศึกษา ๎๑๒๎ 

๎๎ พ.ค. ๎๑๒๏ 

ิเมกิน ๎๏.์์ น.ี 
 

๎๑. ปຂดูปຂดภาคฤดูรຌอน ปการศึกษา ๎๑๒๎ ๎๑ พ.ค. – ํ๓ ก.ค. ๎๑๒๏  

๎๒. ลดูพิไมูถอนรายวิชาภาคฤดูรຌอน  
ปการศึกษา ๎๑๒๎ 

๎๑ พ.ค. – ๎๕ พ.ค. ๎๑๒๏  

๎๓. นักศึกษาท าบบส ารวจความพึงพอ฿จของนักศึกษา
คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ดຌวยระบบ
ออนเลน์ ิLime Survey) ปการศึกษา ๎๑๒๎ 

พ.ค. ๎๑๒๏  

๎๔. นักศึกษาท าการประมินรายวิชาออนเลน์  
ภาคฤดูรຌอน ปการศึกษา ๎๑๒๎ 

๎๓ ก.ค. – ํ๓ ส.ค. ๎๑๒๏  

๎๕. หลักสูตรสงกรดภาคฤดูรຌอน ปการศึกษา ๎๑๒๎ ๎๐ ก.ค. ๎๑๒๏  

๏์. นักศึกษาพบประธานหลักสูตร (Program Director) 

ประจ าปการศึกษา ๎๑๒๎ 

ก.ค. ๎๑๒๏ ติดตาม
ประกาศจาก
หลักสตูร 

     นอกหนือจากกิจกรรมดังตารางขຌางตຌน หลักสูตรอาจมีกิจกรรมอืไน โ พิไมติม ปรดติดตามประกาศจากหลักสูตร 

 

ํ๓. ชองทางการสดงความคิดหในละการรຌองรียนของนักศึกษา 

ํ๓.ํ ติดตอผูຌประสานงานหลักสูตรดยตรง (รายละอียดตามขຌอ ํ๕) 

ํ๓.๎ ผานระบบ E-mail, กลุม Line (ดยจะตอบกลับภาย฿น ๎๐ ชัไวมง) 



๑๖ 

 

ํ๓.๏ ผานระบบอินตอร์นใตของหลักสูตร (https://med.mahidol.ac.th/nutrition/) ชองสดงความ 

คิดหในละการรຌองรียนของนักศึกษา ดยจຌาหนຌาทีไขຌาตรวจสอบระบบ฿นวลา ์๔.์์ น. ของทุกวันท าการ 

ํ๓.๐ บบประมินหลักสูตรซึไงก าหนด฿หຌท า ํ ครัๅงตอภาคการศึกษา 

ํ๓.๑ กลองรับฟังความคิดหใน/ขຌอสนอนะ (หนຌาหຌองของหนวยบริการการศึกษา สถาบันภชนาการ ละ฿น   
หຌองพักนักศึกษาหลักสูตรภชนศาสตร์ คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี) 
 

ํ๔. สิทธิประยชน์ของนักศึกษา 

ํ๔.ํ บัตรสดงตนการป็นนักศึกษา สามารถรับบริการดຌานตาง โ ดังนีๅ 
-  ขຌาหຌองสมุดของคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ละมหาลัยมหิดล 

-  ขຌาศูนย์กีฬาของคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี  
-  ฿ชຌบริการรถ Mahidol Shuttle Bus บริการรับสง ศาลายา-คณะวิทยาศาสตร์ ละระหวางวิทยาขต

อืไน โ (ดูตารางดินรถบัส฿น http://www.op.mahidol.ac.th/orga/th/unit-cs/services-shuttle.html) 

- ฿ชຌบริการรถ RAMA Shuttle Bus หรือรถตูຌ รับสง รามาูBTS อนุสาวรีย์  
(ดูตารางดินรถ฿น https://med.mahidol.ac.th/th/news/announcements/เ้แ่โเแไูแไเใูth) 

- ท าบัตรประจ าตัวผูຌปຆวยของรงพยาบาลรามาธิบดี 
- ท าบัตรศูนย์อาหารของรงพยาบาลรามาธิบดี 

ํ๔.๎ หຌองพักนักศึกษาหลักสูตรภชนศาสตร์ 
- หຌองพักนักศึกษาหลักสูตรภชนศาสตร์ คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ปຂด-ปຂด วลา 

๔.์์-ํ๒.๏์ น. ของวันท าการ 

- หຌองพักนักศึกษาสถาบันภชนาการ ชัๅน ๎ู๐ ปຂด-ปຂด วลา ๔.๏์-ํ๒.๏์ น. ของวันท าการ 

ํ๔.๏ สืไอทคนลยีสารสนทศ 

- ขอ฿ชຌ wifi ทีไคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี กับ notebook หรือสมาร์ทฟน 

- ขอ฿ชຌปรกรมตาง โ พืไอสนับสนุนการท าวิจัย ชน SPSS, END NOTE, INMU-CAL ป็นตຌน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ํ๕.  ผูຌประสานงานหลักสูตร 

 ํ๕.ํ  ประธานหลักสูตร 

  รองศาสตราจารย์ ดร. พทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์ 
  หัวหนຌาสาขาวิชาภชนวิทยา ภาควิชากุมารวชศาสตร์ 
  คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  nalinee.cho@mahidol.ac.th   

 ํ๕.๎  ลขานุการหลักสูตร 

 ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย 

 กลุมสาขาวิชาภชนศาสตร์ คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 jintana.sir@mahidol.ac.th 

 ํ๕.๏  จຌาหนຌาทีไประสานงานหลักสูตร 

  คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี 
 น.ส.อลิสา ชีเธสง 
 นักวิชาการศึกษา 

 กลุมสาขาวิชาภชนศาสตร์ คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายลขทรศัพท์ ์๎๎์ํ ๎๒๎๑ 

 alisa.che@mahidol.ac.th 
 

 น.ส.วุฒารักษ์ พึไงพุทธ 

 นักวิชาการภชนาการ 

 กลุมสาขาวิชาภชนศาสตร์ คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายลขทรศัพท์ ์๎๎์ํ ๎๒๎๑ 

 wutarak.pue@mahidol.ac.th 

 

สถาบันภชนาการ 

 น.ส.รพีพรรณ ธรรมจง 
 หัวหนຌางานสงสริมการศึกษาละวิจัย ชัๅน ๐ สถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายลขทรศัพท์ ์๎๔์์ ๎๏๔์ ตอ ๐๎๐ 

 rapeepan.dha@mahidol.ac.th 
 

 น.ส.นันทัชพร คงอ านาจ  

 งานสงสริมการศึกษาละวิจัย ชัๅน ๐ สถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายลขทรศัพท์ ์๎๔์์ ๎๏๔์ ตอ ๐๎์ 

 nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th 
 



๑๘ 

 

 นางสุดารัตน์ ชืๅอพรหม  

 งานสงสริมการศึกษาละวิจัย ชัๅน ๐ สถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายลขทรศัพท์ ์๎๔์์ ๎๏๔์ ตอ ๐์๑ 

 sudarat.cha@mahidol.ac.th 
 

 น.ส.ดลนภา นวมพใชร  

 งานสงสริมการศึกษาละวิจัย ชัๅน ๐ สถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายลขทรศัพท์ ์๎๔์์ ๎๏๔์ ตอ ๐๎์ 

 donnapa.klo@mahidol.ac.th 
 

  นางนิภาพรรณ ศรกຌว  

 งานสงสริมการศึกษาละวิจัย ชัๅน ๐ สถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายลขทรศัพท์ ์๎๔์์ ๎๏๔์ ตอ ๐์๑ 

 nipaphan.sor@mahidol.ac.th 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

สารบัญภาคผนวก 
 

ํ.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รืไอง อัตราคาธรรมนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
     สาขาวิชาภชนศาสตร์ ครงการรวมคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ละสถาบันภชนาการ 

     มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๎๑๒๎ ประกาศ ณ วันทีไ ํ๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๎๑๒๎ 

๎. ประกาศหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ ครงการรวมคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี  
     ละสถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รืไอง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

     ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ ประกาศ ณ วันทีไ ํ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๎๑๒์ 

๏.  ประกาศหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ ครงการรวมคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี 
  ละสถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รืไอง การสอบครงรางวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี  
  บัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ ประกาศ ณ วันทีไ ๏์ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๑๕ 

๐.  ขัๅนตอนการสอบครงรางวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภชนศาสตร์ ขຌอมูล  
     ณ วันทีไ ๎๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๎๑๒์ 

๑.  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รืไอง หลักกณฑ์การผยพรวิทยานิพนธ์พืไอขอส ารใจการศึกษา 

     ระดับปริญญาอก พ.ศ. ๎๑๑๓  ประกาศ ณ วันทีไ ๎ํ มกราคม พ.ศ. ๎๑๑๓ 

๒.  นวทางการระบุชืไอ฿น abstract ละ full paper การสงละการผยพรวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร  
     บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภชนศาสตร์ จຌงมืไอวันทีไ ํ๓ มกราคม พ.ศ. ๎๑๒์ 

๓.  ประกาศทุนการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภชนศาสตร์ ครงการรวมคณะพทยศาสตร์         
     รงพยาบาลรามาธิบดี ละสถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปการศึกษา ๎๑๒๎ ประกาศ ณ วันทีไ  
     ๎๎ มษายน พ.ศ. ๎๑๒๎ 

๔.  ประกาศคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี รืไอง หลักกณฑ์ละอัตราการ฿หຌทุนการศึกษากนักศึกษา 

     ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๎๑๑๔ ประกาศ ณ วันทีไ ํ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๎๑๑๔ ละรายละอียดละก าหนดการสง
  ฿บสมัครทุนการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ประจ าปการศึกษา  
      ๎๑๒๎ 

๕.  ประกาศคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี รืไอง หลักกณฑ์ละอัตราการ฿หຌทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับ   
     บัณฑิตศึกษา฿นการดินทางเปน าสนอผลงาน฿นทีไประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๎๑๒ํ ประกาศ ณ   
     วันทีไ ๎๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๎๑๒ํ 

ํ์.  ประมาณการคา฿ชຌจายตลอดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา 

       รหัสทีไขึๅนตຌนดຌวย ๒๎ ขຌอมูล ณ วันทีไ ํํ มิถุนายน พ.ศ. ๎๑๒๎ 

















ขัๅนตอนการสอบครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภชนศาสตร์ 

ํ. นักศึกษาทีไลงทะบียนครบตามกณฑ์ทีไหลักสูตรก าหนด ิส าหรับนักศึกษาปริญญาอกตຌองมีผลสอบ Qualifying 

Examination ผาน) สามารถลงทะบียนวิทยานิพนธ์ตามความหในชอบของอาจารย์ทีไปรึกษาละประธานหลักสูตร 
ละตຌองสนอขอสอบครงรางวทิยานิพนธ์ ภาย฿น ๎ ภาคการศึกษานับต่ริไมลงทะบียนวิทยานิพนธ์ 

๎. นักศึกษาสนอตงตัๅงอาจารย์ทีไปรึกษาครงรางวิทยานิพนธ์ภาย฿นภาคการศึกษารกทีไลงทะบียนวิทยานิพนธ์ ดย
นักศึกษากรอกขຌอมูล บฑ.๐๐ รืไองต่งตัๅงอาจารย์ทีไปรึกษาครงร่างวิทยานิพนธ์ ฿นระบบ INMU ROAMS ทีไหนวย
บริหารการศึกษา สถาบันภชนาการ จากนัๅนจຌาหนຌาทีไหนวยบริหารการศึกษาจะน าอกสาร บฑ.๐๐ สนอประธาน
หลักสูตรฯ พิจารณาอนุมัติ  

๏. บัณฑิตวิทยาลัยออกค าสัไงตงตัๅงอาจารย์ทีไปรึกษาครงรางวทิยานิพนธ์ 

๐. นักศึกษารับค าสัไงตงตัๅงอาจารย์ทีไปรึกษาครงรางวิทยานิพนธ์ทีไหนวยบริหารการศึกษา สถาบันภชนาการ / ฝ่าย
การศึกษา คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธบิดี 

๑. อาจารย์ทีไปรึกษาครงรางวิทยานิพนธ์ สนอผูຌท าหนຌาทีไปน็กรรมการสอบครงรางวิทยานิพนธ์ จากนัๅนนักศึกษาจຌง
รายชืไอกรรมการสอบครงรางวทิยานิพนธ์ละหัวขຌอครงรางวทิยานิพนธ์฿หຌจຌาหนຌาทีไการศึกษาทราบ พืไอสนอ฿หຌ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาตงตัๅงตัวทนกรรมการสอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภชนศาสตร์ อยางนຌอย ํ ทาน ละก าหนดสอบครงรางวิทยานิพนธ ์ 

๒. นักศึกษากรอกบบฟอร์ม บฑ.๏๙ รืไองก าหนดสอบครงร่างวิทยานิพนธ์ ละคณะกรรมการสอบครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ทีไผานการพิจารณาของอาจารย์ทีไปรึกษาครงรางวิทยานพินธ์ละคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ฿น
ระบบ INMU ROAMS ทีไหนวยบริหารการศึกษา สถาบันภชนาการ ละสนอ฿หຌอาจารย์ทีไปรกึษาครงราง
วิทยานพินธ์พิจารณาลงนาม จากนัๅนนักศึกษาน าสงจຌาหนຌาทีไหนวยบริหารการศึกษา สถาบนัภชนาการ              
ก่อนก าหนดสอบ ๎์ วันท าการ พืไอสนอประธานหลักสูตรฯ พิจารณาอนุมัติ ละสงเปยังบณัฑิตวิทยาลัยกอน
ก าหนดสอบ ํ๑ วันท าการ ตามทีไบัณฑิตวทิยาลัยก าหนด  

๓. มืไอบัณฑิตวิทยาลัยออกค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการสอบครงรางวิทยานิพนธ์ ละก าหนดสอบลຌว นักศึกษาจะตຌอง 
รับค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการสอบครงรางวิทยานิพนธ์ทีไฝ่ายการศึกษาสถาบันภชนาการ/คณะพทยศาสตร์
รงพยาบาลรามาธบิดี ละน าสง฿หຌคณะกรรมการสอบฯ ดຌวยตนอง   

๔. นักศึกษาสงลมครงรางวิทยานิพนธ์฿หຌคณะกรรมการสอบฯ ดຌวยตนอง ก่อนก าหนดสอบ ํ๐ วันท าการ 

๕. นักศึกษาสอบครงรางวิทยานิพนธ์ตามก าหนดการ฿นค าสัไงของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

      ขຌอมูล ณ วันทีไ ๎๐ กรกฎาคม ๎๑๒์ 









รืไอง จ้งอาจารย์ละนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภชนศาสตร์ พืไอปรดด านินการดังนีๅ 

ํ. การระบชุืไอหลักสูตรละสังกัดของนักศึกษา฿น Abstract  ละ Full paper ฿นกรณีตีพิมพ์หรือน าสนอ
ผลงาน ดังนีๅ 

ํ.ํ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาท 

ภาษาเทย: นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ คณะ
พทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ละสถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาษา อั ง กฤ ษ : Graduate student in Master of Science Program in Nutrition, Faculty of 

Medicine Ramathibodi Hospital and Institute of Nutrition, Mahidol University 

ํ.๎ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาอก 

ภาษาเทย: นักศึกษาระดับปริญญาอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ คณะ
พทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ละสถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาษาอังกฤษ: Graduate student in Doctor of Philosophy Program in Nutrition, Faculty of 

Medicine Ramathibodi Hospital and Institute of Nutrition, Mahidol University 

 

๎. นักศึกษาจะสงบทความวิจัยเปผยพรเดຌหลังจากทีไเดຌรับอนุมัติหัวขຌอวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย   
ลຌว (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังอกสารนบ) 

 

๏. การผยพรผลงานหรือสวนหนึไงของผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาท กรณีทีไผยพร
ผลงาน฿นทีไประชุมวิชาการตຌองมีระบบประมินบทความดยผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก ละมีการจัดท า
บทความวิจัยรืไองตใม (full paper) ป็นรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) (ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ดังอกสารนบ) 

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภชนศาสตร์ 

วันทีไ ํ๓ มกราคม ๎๑๒์ 

 









































ํ) ส ำหรับผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

จ ำนวนงิน
(บำท)

ํ คาหนวยกิต (๎ หนวยกิต x ํ,๔์์ บาท) ๏,๒์์
รวม ๏,๒์์

จ ำนวนงิน จ ำนวนงิน
(บำท) (บำท)

ํ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์
คาหนวยกิต (๕ หนวยกิต x ํ,๔์์บาท) ํ๒,๎์์ คาหนวยกิต (๓ หนวยกิต x ํ,๔์์บาท) ํ๎,๒์์

รวม ๎๏,๎์์ รวม ํ๔,๎์์
๎ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์

คาหนวยกิต (๕ หนวยกิต x ํ,๔์์บาท) ํ๒,๎์์ คาลงทะบยีนสอบวัดคุณสมบติั ๐,๎์์
รวม ๎๏,๎์์ รวม ๕,๔์์

๏ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์
คาลงทะบยีนวิทยานิพนธ์ (๐๔ หนวยกิต) ๓๎,์์์ **คำวิจัยพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำอก
**คำวิจัยพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำอก ํ๑์,์์์ บำท
ํ๑์,์์์ บำท

รวม ๓๕,์์์ รวม ๑,๒์์
๐ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๑,๒์์

รวม ๓,์์์ รวม ๑,๒์์
๑ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๑,๒์์

รวม ๓,์์์ รวม ๑,๒์์

ํ๔๓,๔์์ บำท***รวมประมำณกำรคำ฿ชຌจำยตลอดหลักสูตร

ประมำณกำรคำ฿ชຌจำยตลอดหลักสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวิชำภชนศำสตร*์
ส ำหรับนักศึกษำรหสัทีไขึๅนตຌนดຌวย ๒๎ 

ชัๅนปทีไ
ภำคกำรศึกษำทีไ ํ ภำคกำรศึกษำทีไ ๎

รำยละอียดคำ฿ชຌจำย รำยละอียดคำ฿ชຌจำย

ชัๅนปทีไ
ภำคฤดูรຌอนกอนปຂดภำครียนทีไ ํ

รำยละอียดคำ฿ชຌจำย

*  ประมาณการคา฿ชຌจายตามผนการศึกษาของหลักสูตร฿นระยะวลาการศึกษา ๑ ปกีารศึกษา 

     มหำวิทยำลัยมหดิล ส ำหรับกรณีทีไนักศึกษำเมเดຌรับทนุสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำปน็รำยกรณี

*** เมรวมคาวิจัยพื่อท าวิทยานิพนธ์

กรณีที่นักศึกษาลงทะบยีนรายวิชาที่มีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะตຌองระบคุาธรรมนียมการศึกษาดูงานอง฿นระบบการลงทะบยีน

ขຌอมลู ณ วนัที่ ํํ มถินุายน ๎๑๒๎

หมำยหตุ

ดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราคาธรรมนียมการศึกษาจากประกาศคาธรรมนียมการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย

    ละอาจมีการปล่ียนปลงอัตราคาธรรมนียมบางประภท
** หลักสูตรกใบคำวิจัยพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำท คนละเมกิน ๏์์,์์์ บำท ตำมประกำศของบณัฑิตวิทยำลัย



ประมำณกำรคำ฿ชຌจำยตลอดหลักสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวิชำภชนศำสตร*์
ส ำหรับนักศึกษำรหสัทีไขึๅนตຌนดຌวย ๒๎ 

๎) ส ำหรับผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำท สำขำอืไนโ

จ ำนวนงิน
(บำท)

ํ คาหนวยกิต (๎ หนวยกิต x ํ,๔์์ บาท) ๏,๒์์
รวม ๏,๒์์

จ ำนวนงิน จ ำนวนงิน
(บำท) (บำท)

ํ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์
คาหนวยกิต (๕ หนวยกิต x ํ,๔์์บาท) ํ๒,๎์์ คาหนวยกิต (๐ หนวยกิต x ํ,๔์์บาท) ๓,๎์์

รวม ๎๏,๎์์ รวม ํ๎,๔์์
๎ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์

คาลงทะบยีนสอบวัดคุณสมบติั ๐,๎์์ คาลงทะบยีนวิทยานิพนธ์ (๏๒ หนวยกิต) ๑๐,์์์
**คำวิจัยพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำอก
ํ๑์,์์์ บำท

รวม ํํ,๎์์ รวม ๑๕,๒์์
๏ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์

**คำวิจัยพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำอก
ํ๑์,์์์ บำท

รวม ๓,์์์ รวม ๑,๒์์
๐ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์

รวม ๓,์์์ รวม ๑,๒์์

ํ๏๑,๒์์ บำท

ขຌอมลู ณ วนัที่ ํํ มถินุายน ๎๑๒๎

หมำยหตุ

ชัๅนปทีไ

ดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราคาธรรมนียมการศึกษาจากประกาศคาธรรมนียมการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย

     มหำวิทยำลัยมหดิล ส ำหรับกรณีทีไนักศึกษำเมเดຌรับทนุสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำปน็รำยกรณี
*** เมรวมคาวิจัยพื่อท าวิทยานิพนธ์

***รวมประมำณกำรคำ฿ชຌจำยตลอดหลักสูตร

*  ประมาณการคา฿ชຌจายตามผนการศึกษาของหลักสูตร฿นระยะวลาการศึกษา ๐ ปกีารศึกษา 
    ละอาจมีการปล่ียนปลงอัตราคาธรรมนียมบางประภท
** หลักสูตรกใบคำวิจัยพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำอก คนละเมกิน ๏์์,์์์ บำท ตำมประกำศของบณัฑิตวิทยำลัย

กรณีที่นักศึกษาลงทะบยีนรายวิชาที่มีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะตຌองระบคุาธรรมนียมการศึกษาดูงานอง฿นระบบการลงทะบยีน

ภำคฤดูรຌอนกอนปຂดภำครียนทีไ ํ

รำยละอียดคำ฿ชຌจำย

ชัๅนปทีไ
ภำคกำรศึกษำทีไ ํ ภำคกำรศึกษำทีไ ๎

รำยละอียดคำ฿ชຌจำย รำยละอียดคำ฿ชຌจำย



ประมำณกำรคำ฿ชຌจำยตลอดหลักสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวิชำภชนศำสตร*์
ส ำหรับนักศึกษำรหสัทีไขึๅนตຌนดຌวย ๒๎ 

จ ำนวนงิน จ ำนวนงิน
(บำท) (บำท)

ํ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์
คาหนวยกิต (๔ หนวยกิต x ํ,๔์์บาท) ํ๐,๐์์ คาหนวยกิต (๐ หนวยกิต x ํ,๔์์บาท) ๓,๎์์

รวม ๎ํ,๐์์ รวม ํ๎,๔์์
๎ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์

คาลงทะบยีนสอบวัดคุณสมบติั ๐,๎์์ คาลงทะบยีนวิทยานิพนธ์ (๏๒ หนวยกิต) ๑๐,์์์
**คำวิจัยพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำอก
ํ๑์,์์์ บำท

รวม ํํ,๎์์ รวม ๑๕,๒์์
๏ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์

**คำวิจัยพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำอก
ํ๑์,์์์ บำท

รวม ๓,์์์ รวม ๑,๒์์

ํํ๓,๒์์ บำท

*  ประมาณการคา฿ชຌจายตามผนการศึกษาของหลักสูตร฿นระยะวลาการศึกษา ๏ ปกีารศึกษา 

กรณีที่นักศึกษาลงทะบยีนรายวิชาที่มีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะตຌองระบคุาธรรมนียมการศึกษาดูงานอง฿นระบบการลงทะบยีน
ดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราคาธรรมนียมการศึกษาจากประกาศคาธรรมนียมการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย

** หลักสูตรกใบคำวิจัยพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำท คนละเมกิน ๏์์,์์์ บำท ตำมประกำศของบณัฑิตวิทยำลัย
     มหำวิทยำลัยมหดิล ส ำหรับกรณีทีไนักศึกษำเมเดຌรับทนุสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำปน็รำยกรณี
*** เมรวมคาวิจัยพื่อท าวิทยานิพนธ์
หมำยหตุ

ภำคกำรศึกษำทีไ ๎

รำยละอียดคำ฿ชຌจำย

    ละอาจมีการปล่ียนปลงอัตราคาธรรมนียมบางประภท

ขຌอมลู ณ วนัที่ ํํ มถินุายน ๎๑๒๎

***รวมประมำณกำรคำ฿ชຌจำยตลอดหลักสูตร

๏) ส ำหรับผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำท สำขำวิชำภชนศำสตร์ หรือส ำรใจกำรศึกษำพทยศำสตรบณัฑิต ละเดຌรับวุฒิบตัร
พืไอสดงควำมรูຌควำม ช ำนำญ฿นกำรประกอบวิชำชีพวชกรรมสำขำวิชำภชนศำสตร์หรือสำขำทีไกีไยวขຌองจำกพทยสภำหรือ
พทยสภำรับรอง

ชัๅนปทีไ
ภำคกำรศึกษำทีไ ํ

รำยละอียดคำ฿ชຌจำย


