
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๑๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครงกำรร่วมคณะพทยศำสตร์รงพยำบำลรำมำธิบดี  
ละสถำบันภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 

คู่มือนักศึกษำ 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

สำขำวิชำภชนศำสตร์ 

ภำคพิศษ 



๑ 

 

คูมือนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ (หลักสูตรภาคพิศษ) 

ครงการรวมคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดีละสถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจ าปการศึกษา ๎๑๒๎ 

 

ํ. ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 
  มุงผลิตมหาบัณฑิตทีไมีความรูຌความสามารถ฿นการพัฒนา ละประยุกต์งานดຌานภชนศาสตร์ มีทักษะ฿นการ
ท าวิจัย สามารถบูรณาการงานวิชาการ ดย฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย มีคุณธรรมละจริยธรรม พืไอสุขภาวะทีไดีของสังคม 

 

๎. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

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

ละสังคม  

๎.๎ มีความรูຌ฿นระดับนวหนຌาดຌานภชนบ าบัด ภชนาการชุมชน พิษวิทยาภชนาการ ละภชนาการชิง 
การทดลองการ฿ชຌครืไองมือ ทัๅงหลักการละทฤษฎีทีไสัมพันธ์กัน รวมกับมีทักษะ฿นการขยายองค์ความรูຌละนว
ปฏิบัติ    

๎.๏ มีทักษะ฿นการคิดวิคราะห์ละสังคราะห์ ประดในปัญหาทางภชนาการ พืไอสนอนวทางกຌเข 

ปัญหาละพัฒนางานทางดຌานภชนาการอยางมีประสิทธิภาพละหมาะสม ดย฿ชຌกระบวนการวิจัยอยางถูกตຌอง  
๎.๐ มีความป็นผูຌน าทีไมีทักษะ฿นการกຌปัญหา สดงนวคิดชิงวิพากษ์ ละปฏิบัติงานรวมกับผูຌอืไนเดຌอยาง

หมาะสม  
๎.๑ มีทักษะ฿นการสืไอสาร รวมถึงสามารถ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ละภาษาอังกฤษ฿นชิงวิชาการเดຌอยาง

ถูกตຌองละหมาะสม 

 

๏.  ผลการรียนรูຌทีไคาดหวังของหลักสูตร 

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

    ๏.ํ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม ละจริยธรรม มีจรรยาบรรณ ละจตนคติทีไดี฿นการปฏิบัติงาน
ละการท าวิจัย มีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนองละสังคม  

    ๏.๎ ประยุกต์ความรูຌดຌานภชนศาสตร์ ละ฿ชຌกระบวนการทางภชนาการทีไถูกตຌองละทันสมัย฿นการ
ปฏิบัติงานเดຌอยางหมาะสม พืไอกຌเขปัญหาสุขภาพละสรຌางสริมสุขภาวะของสังคม 

    ๏.๏ สังคราะห์ความรูຌดຌานภชนศาสตร์ จากทางภาคทฤษฎี ละภาคปฏิบัติ พืไอขยายองค์ความรูຌ฿นบริบท
฿หมรวมกับพัฒนาวิธีการทดสอบพืไอหาค าตอบอยางสรຌางสรรค์ 



๒ 

 

    ๏.๐ วางผนละท างานวิจัยดຌานภชนศาสตร์ ดຌวยการคຌนควຌาทางวิชาการเดຌดຌวยตนอง พืไอตอบสนอง
ปัญหาสุขภาพของประชาชน  

    ๏.๑ สดงภาวะผูຌน า ทีไสามารถกຌปัญหาซับซຌอน รวมกับสามารถ฿หຌความคิดหในละรับผิดชอบ฿นฐานะ
ผูຌชีไยวชาญทีไมีองค์ความรูຌทัๅงการปฏิบัติละการบริหารจัดการ  

    ๏.๒ สดงทักษะการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศทีไหมาะสม ละถายทอดความรูຌทางวิชาการสูสังคม ละหรือ
ผยพรความรูຌ ผลงานวิจัย ละบทความวิชาการเดຌ ทัๅง฿นระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

๐.  คุณสมบัติของผูຌขຌาศึกษา 

 ๐.ํ ส ารใจการศึกษาหรือคาดวาจะส ารใจการศึกษากอนวันปຂดภาคการศึกษา฿นระดับปริญญาวิทยาศาสตรู
บัณฑิต สาขา฿ดสาขาหนึไงดຌานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พทยศาสตรบัณฑิต ทันตพทยศาสตรบัณฑิต ภสัชศาสตรู
บัณฑิต สัตวพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ละสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง จาก
สถาบันการศึกษาทัๅง฿นประทศละตางประทศทีไส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา฿หຌการรับรอง 
 ๐.๎ เดຌตຌมระดับคะนนฉลีไยสะสมเมตไ ากวา ๎.๑์ 

 ๐.๏ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผานตามกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๐.๐ ผูຌทีไมีคุณสมบัตินอกหนือจากกณฑ์ขຌางตຌน อาจเดຌรับการพิจารณา฿หຌสมัครขຌารับการคัดลือกขຌาศึกษา 
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร ละคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

๑.  ครงสรຌางหลักสูตร 

 จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไองกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๎๑๑๔ หลักสูตรปริญญาท ผน ก บบ ก ๎  ดังนีๅ 
หมวดวิชาปรับพืๅนฐาน เมนับหนวยกิต 

หมวดวิชาบังคับ   ํ๔   หนวยกิต 

หมวดวิชาลือก เมนຌอยกวา     ๒   หนวยกิต 

วิทยานิพนธ์ ํ๎   หนวยกิต  

รวมเมนຌอยกวา              ๏๒   หนวยกิต 

 

๒.  รายวิชา฿นหลักสูตร 
  ิํี  หมวดวิชาปรับพืๅนฐาน  เมนับหนวยกิต 

หนวยกิต ิบรรยายูปฏิบัติูศึกษาดຌวยตนองี 
 ึรมภศ ๑์ํ พืๅนฐานภชนชีววิทยาละชีวคมี ๎ ิ๎ู์ู๐ี 

RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  
      
ึรายวิชา฿หม 
 



๓ 

 

หนวยกิต ิบรรยายูปฏิบัติูศึกษาดຌวยตนองี 
 ิ๎ี  หมวดวิชาบังคับ  ํ๔  หนวยกิต  

รมภศ ๒์ํ วิทยาศาสตร์ภชนาการ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
RANU 601 Nutrition Science  

รมภศ ๒์๏ ชีวสถิติทางภชนาการ     ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
RANU 603 Biostatistics in Nutrition  
รมภศ ๒์๐ การสืไอสารภชนาการ ๎ ิํู๎ู๏ี 
RANU 604 Nutrition Communication  
รมภศ ๒์๔ การประมินทางภชนาการ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
RANU 608 Nutrition Assessment  
รมภศ ๒์๕ วิทยาระบียบวิธีวิจัยทางภชนาการ  ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
RANU 609 Research Methodology in Nutrition  
รมภศ ๒ํํ การศึกษาดย฿ชຌปัญหาทางภชนาการป็นฐาน ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
RANU 611 Problem-based Study in Nutrition  
รมภศ ๒๎๕ พิษวิทยาภชนาการ ํ ิํู์ู๎ี 
RANU 629 Nutritional Toxicology  
รมภศ ๒๏๓ การอานละการคิดชิงวิพากษ์ทางภชนศาสตร์ ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
RANU 637 Critical Reading and Thinking in Nutrition  

       
ิ๏ี หมวดวิชาลือก  เมนຌอยกวา  ๒  หนวยกิต 

 ๏.ํ กลุมภชนาการคลินิก  
  รมภศ ๒ํ๏ ภชนาการกับรค ๎ ิ๎ู์ู๐ี 

RANU ๆแใ Nutrition and Diseases  

 ึรมภศ ๒๏๔ ภชนาการ฿นวชปฏิบัติ ํ ๏ ิ๎ู๎ู๑ี 
RANU 63่ Nutrition Care in Clinical Practice I  

 ึรมภศ ๒๏๕ ภชนาการ฿นวชปฏิบัติ ๎ ๏ ิ๎ู๎ู๑ี 
RANU 639 Nutrition Care in Clinical Practice II  

 ึรมภศ ๒๐์ ประดในส าคัญทางภชนาการ ํ (ํ-์-๎) 
RANU 640 Important Issues for Nutritionist  

 *รมภศ ๒๐ํ ผนบริการดຌานภชนาการ ๎ ิํู๎ู๏ี 
RANU 641 Nutrition Service Plan  
ึรายวิชา฿หม 
 

 
 
 

 



๔ 

 

 ๏.๎ กลุมภชนาการชิงการทดลองละชีวคมี  

หนวยกิต ิบรรยายูปฏิบัติูศึกษาดຌวยตนองี 
รมภศ ๒ํ๔ ครืไองมือละวิธีการวิคราะห์ดຌานอาหารละภชนาการ ๏ ิํู๐ู๐ี 
RANU 618 Instruments and Analytical Methods in Food and Nutrition  
รมภศ ๒๎๐ การประยุกต์ทคนิคระดับซลล์ละมลกุล฿นการศึกษาทาง

อาหารละภชนาการ 
ํ ิ์ู๎ูํี 

RANU 624 Application of Cellular and Molecular Techniques in 

Food and Nutrition 
 

รมภศ ๒๏ํ บทบาทละหนຌาทีไของสารอาหาร ละสารออกฤทธิ์ชีวภาพ฿น
อาหาร 

๏ ิ๏ู์ู๒ี 

RANU 631 Roles and Functions of Nutrients and Bioactive 

Compounds in Foods 
 

                           (เปิดเมอมนกศกษ ลงท เบยนอย งนอย ๒ คนขนไป) 
รมภศ ๒๐๎ ครงการพิศษ฿นงานวิจัยภชนาการ ํ (ํ-์-๎) 
RANU 642 Special Project in Nutrition Research  
ึรมภศ ๒๐๏ ทคนิคพิศษทางสารอาหารละสมบัติการท างานของ

สารอาหาร 

ํ (ํ-์-๎) 

RANU 643 Special Techniques in Nutrient and Their Functional 

Properties 

รมภศ ๒๐๐ ทคนิคพิศษ฿นการวิคราะห์สารอาหารละสารพฤกษคมี ํ ิ์ู๎ูํี 
RANU 644 Special Techniques in Nutrient and Phytochemical 

Analysis 

 

รมภศ ๒๐๑ ทคนิคพิศษทางการประมินปริมาณละประสิทธิผลของสาร
ตຌานอนุมูลอิสระ 

ํ ิ์ู๎ูํี 

RANU 645 Special Techniques in Evaluation of Antioxidants 

Content and Efficacy   
 

 ึรมภศ ๒๐๒ การ฿ชຌสัตว์ทดลองพืไอการวิจัยทางภชนาการ ๎ ิํู๎ู๏ี 
RANU 646 Experimental Nutrition in Animal Model   
   

 ๏.๏ กลุมพิษวิทยาทางอาหารละภชนาการ  
รมภศ ๒๎๏ การวิคราะห์สารพิษ฿นอาหารละการทดสอบสารทีไป็นพิษ ๎ ิํู๎ู๏ี 
RANU 623 Food Toxicant Analysis and Toxicity Testing  
ึรายวิชา฿หม 
 

  



๕ 

 

หนวยกิต ิบรรยายูปฏิบัติูศึกษาดຌวยตนองี 
รมภศ ๒๐๓ ความปลอดภัยอาหารพืไอสุขภาพผูຌบริภค ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
RANU 64็ Food Safety for Consumer Health  

 ึรมภศ ๒๐๔ พิษวิทยาภชนาการประยุกต์ ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
RANU 648 Applied Nutrition Toxicology  

 ึรมภศ ๒๐๕ ผลกระทบของภาวะครียดออกซิดชันละสารตຌานอนุมูลอิสระ 

ตอสุขภาพละรค 
๏ ิ๏ู์ู๒ี 

RANU 649 Impacts of Oxidative Stress and Antioxidants on Health 

and Diseases 
 

 ึรมภศ ๒๑์ ตัวบงชีๅทางชีวภาพส าหรับการประมินภาวะภชนาการละการรับ
สัมผัสสารพิษจากอาหาร 

๏ ิ๏ู์ู๒ี 

RANU 650 Biomarkers for Assessments of Nutritional Status and 
Food Toxicants Exposure 

 

   

 ๏.๐ กลุมภชนาการชุมชน  
 ึรมภศ ๒๑ํ ภชนาการชุมชน ๎ ิ๎ู์ู๐ี 

RANU 65แ Community Nutrition  
 ึรมภศ ๒๑๎ ระบาดวิทยาทางภชนาการ ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
  RANU 652 Nutritional Epidemiology  

ึรมภศ ๒๑๏ การดูลทางภชนาการส าหรับรคทีไพบบอย฿นชุมชน ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
RANU 653 Nutrition Care for Community-based Diseases  

 ึรมภศ ๒๑๐ ภชนาการ การสัมผัสทางสิไงวดลຌอมละสุขภาพชุมชน ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
RANU 654 Nutrition, Environmental Exposures and Community 

Health  
 

ึรายวิชา฿หม 
 

  

 นอกจากรายวิชา฿นหมวดวิชาลือกดังกลาวขຌางตຌน นักศึกษาสามารถลือกลงทะบียนรายวิชาทีไปຂดสอน฿น
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ละรายวิชา฿นระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอืไน โ 
ตามความสน฿จ ทัๅงนีๅ ตຌองเดຌรับความหในชอบจากอาจารย์ทีไปรึกษาละคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ิ๐ี  วิทยานิพนธ์   
รมภศ ๒๕๔ วิทยานิพนธ์ ํ๎ ิ์ู๐๔ู์ี 
RANU 698 Thesis  

 



๖ 

 

หมายหตุ: คาธรรมนียมการศึกษาดูงาน 

นักศึกษาตຌองช าระคาธรรมนียมการศึกษาดูงาน ละช าระคาหนวยกิตประจ าวิชามืไอลงทะบียนรายวิชา
ตอเปนีๅ 
ึรมภศ ๒๏๔ ภชนาการ฿นวชปฏิบัติ ํ ๏ หนวยกิต คนละ ๏,์์์ บาท 

RANU 63่ Nutrition Care in 

Clinical Practice I 

   

ึรมภศ ๒๏๕ ภชนาการ฿นวชปฏิบัติ ๎ ๏ หนวยกิต คนละ ๏,์์์ บาท 

RANU 639 Nutrition Care in 

Clinical Practice II 

   

*รมภศ ๒๐ํ ผนบริการดຌานภชนาการ ๎ หนวยกิต คนละ ๏,์์์ บาท 

RANU 641 Nutrition Service Plan    

ึรมภศ ๒๑ํ ภชนาการชุมชน ๎ หนวยกิต คนละ ๏,์์์ บาท 

RANU 65แ Community Nutrition    

 

๓.  ครงการวิจัยของหลักสูตร  

  งานวิจัยของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ ิหลักสูตรภาคปกติละภาคพิศษี ป็น
งานวิจัยทีไสรຌางองค์ความรูຌ พืไอประยุกต์฿นการกຌเขปัญหาทุพภชนาการ ผสมผสานระหวางภชนาการคลินิก 
ภชนาการชุมชน พิษวิทยาทางอาหารละภชนาการ ละการทดลอง฿นหຌองปฏิบัติการ 

ภชนาการคลินิก ิClinical Nutritionี 
ิํี การวิจัยพืไอการวินิจฉัย การบ าบัดทางภชนาการ฿หຌสอดคลຌองกับภาวะทางคลินิกของผูຌปຆวย       
ิ๎ี การวิจัยพืไอปງองกันรครืๅอรังละการชะลอความสืไอม ดย฿ชຌอาหารทางการพทย์หรือการ฿หຌ      

ผลิตภัณฑ์อาหาร    
ิ๏ี การวิจัยประสิทธิภาพการรักษาละการประมินความปลอดภัยของการ฿หຌอาหารทางสาย฿หຌอาหารละ

ทางหลอดลือดด า 

ภชนาการชิงการทดลองละชีวคมี ิExperimental Nutrition and Biochemistryี 
ิํี การวิจัยกีไยวกับมตาบอลิซึมของสารอาหาร ละความสัมพันธ์ระหวางองค์ประกอบ฿นสารอาหาร 

ิ๎ี การวิจัยพืไอศึกษาองค์ประกอบตาง โ ของอาหาร ละการพัฒนาขຌอมูลคุณคาอาหารเทย 

ิ๏ี การวิจัยกีไยวกับบทบาทขององค์ประกอบ฿นอาหารทีไมีผลตอสุขภาพ 

พิษวิทยาทางอาหารละภชนาการ ิToxicology in Food and Nutrition) 

ิํี การวิจัยกีไยวกับสารพิษ฿นอาหาร กลเกการกิดพิษ การวิคราะห์สาร chemoprevention                    
compounds ละการประมินความปลอดภัย/ความสีไยงของอาหาร 

ิ๎ี การวิจัยพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 



๗ 

 

ชัๅนป 

๎ 

๏ 

ํ 

ิ๏ี การวิจัยรืไองปัจจัยทางดຌานพันธุกรรมกับภาวะภชนาการ/การเดຌรับสารพิษ ตอการกิดรครืๅอรัง
ตาง โ การกิดมะรใง     

ิ๐ี การวิจัยรืไองตัวชีๅวัดทางชีวภาพกับภชนพันธุศาสตร์ 
ภชนาการชุมชน ิCommunity Nutritionี 
ิํี การวิจัยพืไอพัฒนาพฤติกรรมของผูຌบริภค 

ิ๎ี การวิจัยพืไอพัฒนาภาวะภชนาการของประชากร 

ิ๏ี การวิจัยพืไอสรຌางสริม ละสงสริมสุขภาพของคนเทย 

ิ๐ี การวิจัยการผยพรสืไอสาร ละพฤติกรรมศาสตร์ 
 

๔.  ผนการศึกษา 

 กอนปຂดภาครียนทีไ ํ ชัๅนปทีไ ํ 

รมภศ ๑์ํ  พืๅนฐานภชนชีววิทยาละชีวคมี  ๎ ิ๎ู์ู๐ี ิวิชาปรับพืๅนฐาน: เมนับหนวยกิต) 

 ภาครียนทีไ  ํ ภาครียนทีไ  ๎ 

 รมภศ ๒์ํ  วิทยาศาสตร์ภชนาการ        ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
รมภศ ๒์๏  ชีวสถิติทางภชนาการ          ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
รมภศ ๒์๔  การประมินทางภชนาการ    ๏ ิ๏ู์ู๒ี 
รมภศ ๒๎๕  พิษวิทยาภชนาการ           ํ ิํู์ู๎ี 

 

รวม  ๕  หนวยกิต 

รมภศ ๒์๐  การสืไอสารภชนาการ             ๎ ิํู๎ู๏ี 
รมภศ ๒์๕  วิทยาระบียบวิธีวิจยัทาง          ๏ ิ๏ู์ู๒ี 

       ภชนาการ        

รมภศ ๒ํํ   การศึกษาดย฿ชຌปัญหาทาง      ๎ ิ๎ู์ู๐ี 
                  ภชนาการป็นฐาน              
รมภศ ๒๏๓  การอานละการคิดชิงวิพากษ์  ๎ ิ๎ู์ู๐ี 

  ทางภชนศาสตร์  
รวม ๕ หนวยกิต 

    วิชาลือก                                       ๒ หนวยกิต 

รมภศ ๒๕๔ วิทยานิพนธ์                     ๏ ิ์ูํ๎ู์ี 
รวม ๕ หนวยกิต 

รมภศ ๒๕๔  วิทยานิพนธ์                       ๏ ิ์ูํ๎ู์ี 
 

รวม ๏ หนวยกิต 

  รมภศ ๒๕๔  วิทยานิพนธ์                    ๏ ิ์ูํ๎ู์ี 
รวม ๏ หนวยกิต 

รมภศ ๒๕๔  วิทยานิพนธ์                          ๏ ิ์ูํ๎ู์ี 
รวม ๏ หนวยกิต 

 

๕.  คุณสมบัตินักศึกษาทีไสามารถลงทะบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๕.ํ  นักศึกษาตຌองศึกษาละสอบผานรายวิชาบังคับจ านวน ํ๔ หนวยกิต 

 ๕.๎  นักศึกษาทดลองรียนตຌองปฏิบัติครบถຌวนตามงืไอนเขทีไคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ละคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก าหนด ละปลีไยนสถานภาพป็นนักศึกษาสามัญรียบรຌอยลຌว 

 

ํ์. ขัๅนตอนการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ํ์.ํ นักศึกษาลงทะบียนวิทยานิพนธ์ 



๘ 

 

 ํ์.๎ 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 

 ํ์.๒ นักศึกษาจะขอสอบวิทยานิพนธ์เดຌหลังจากเดຌรับอนุมัติหัวขຌอรืไองวิทยานิพนธ์เมนຌอยกวา ๕์ วัน 

 ํ์.๓ ส าหรับนักศึกษาชัๅนปทีไ ๎ ขึๅนเป นักศึกษาจะตຌองน าสนอรายงานความกຌาวหนຌาการท าวิทยานิพนธ์
บบปากปลาอยางนຌอย ํ ครัๅงตอ ํ ปการศึกษา ฿นกิจกรรมสัมมนาความกຌาวหนຌา฿นการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาทีไหลักสูตรจัดขึๅน 

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

ํํ.  การผยพรวิทยานิพนธ์พืไอขอส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท 

   ตามขຌอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดຌวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๎๑๑๒ ละหลักกณฑ์การ
ผยพรวิทยานิพนธ์พืไอขอส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท พ.ศ. ๎๑๑๓ ิดูรายละอียด฿นภาคผนวกี นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาท ผนการศึกษา ผน ก บบ ก ๎ (ศึกษารายวิชาละท าวิทยานิพนธ์) ตຌองผยพรวิทยานิพนธ์
หรือสวนหนึไงของผลงานวิทยานิพนธ์พืไอขอส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท ดังนีๅ 
   ํํ.ํ วิธีการผยพรผลงาน ด านินการเดຌ ๎ วิธี คือ 

     ํํ.ํ.ํ ผยพร฿นวารสารหรือสิไงพิมพ์ทางวิชาการทีไป็นทีไยอมรับ฿นวงวิชาการ฿นสาขาวิชาทีไ
นักศึกษาส ารใจการศึกษา ละมีระบบประมินบทความดยกองบรรณาธิการ (editorial review) หรือดย
ผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก (peer review) หรือ 

      ํํ.ํ.๎ ผยพร฿นทีไประชุมวิชาการทีไมีระบบประมินบทความดยผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก ละมีการ
จัดท าบทความวิจัยรืไองตใม (full paper) ป็นรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) ฿นกรณีทีไงานประชุมทีไ
น าสนอมีฉพาะบทคัดยอ (abstract) ละเมมีรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) จะเมสามารถ฿ชຌพืไอขอ
ส ารใจการศึกษาระดับปริญญาทเดຌ 
   ํํ.๎ ประภทของวารสารหรือสิไงพิมพ์ทางวิชาการละประภทของทีไประชุมวิชาการป็นดังนีๅ 
    ํํ.๎.ํ วารสารหรือสิไงพิมพ์ทางวิชาการ 

     ํํ.๎.ํ.ํ ป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไมีระบบประมินบทความดยกอง
บรรณาธิการ หรือดยผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก 



๙ 

 

     ฿นกรณีทีไมีขຌอสงสัย นักศึกษาสามารถสนอวารสารหรือสิไงพิมพ์ทางวิชาการ฿หຌบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณากอนสงบทความวิจัยเปตีพิมพ์ดยกรอกบบฟอร์ม บฑ.๐๓ พรຌอมนบขຌอมูลของวารสารหรือสิไง 
พิมพ์ทางวิชาการฉบับลาสุดทีไสดงหลักฐานระบุวามีระบบประมินบทความดยกองบรรณาธิการหรือดยผูຌทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  

     ํํ.๎.ํ.๎ ป็นวารสารวิชาการเทยทีไมีระบบประมินบทความดยกองบรรณาธิการ หรือ
ดยผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก ละ/หรือ มีชืไออยู฿นฐานขຌอมูลของศูนย์ดัชนีการอຌางอิงวารสารเทย (Thai-Journal 

Citation Index: TCI)  

    ํํ.๏ นักศึกษาสงผลงานเปผยพรเดຌหลังจากทีไเดຌรับอนุมัติหัวขຌอวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยลຌว 

 ํํ.๐ การระบุชืไอนักศึกษา฿นผลงานทีไผยพร นักศึกษาสามารถระบุชืไอป็นผูຌตงหลักหรือผูຌตงรวมกใเดຌ 
ละตຌองระบุชืไอสวนงานทีไศึกษาละมหาวิทยาลัยมหิดล ิดูรายละอียด฿นภาคผนวกี 
 

ํ๎.  ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

  ํ๎.ํ ทุนจากคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ิดูรายละอียด฿นภาคผนวกี 
ู ทุนระดับบัณฑิตศึกษา คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี  
- ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฿นการดินทางเปน าสนอผลงาน฿นทีไประชุมวิชาการ 

 ระดับนานาชาติ 
 ํ๎.๎ ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ิดูรายละอียดพิไมติมเดຌทีไ 
https://graduate.mahidol.ac.thี 

 

ํ๏. 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  



๑๐ 

 

กิจกรรม ก าหนดการ หมายหตุ 
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๏  

ํ๕. สัมมนาความกຌาวหนຌา฿นการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ครัๅงทีไ ๎/๎๑๒๎ 

ม.ค. ๎๑๒๏ ติดตาม
ประกาศจาก

หลักสูตร 

๎์. นักศึกษาท าบบประมินปัจจัยกืๅอหนุนละการ
฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไหนวยบริหารการศึกษา 
สถาบันภชนาการ ละจຌาหนຌาทีไกลุมสาขาวิชา
ภชนศาสตร์ คณะพทยศาสตร์รงพยาบาล
รามาธิบดี ปการศึกษา ๎๑๒๎ 

พ.ค. ๎๑๒๏ ติดตาม
ประกาศจาก

หลักสูตร 

๎ํ. 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๏  



๑๑ 

 

กิจกรรม ก าหนดการ หมายหตุ 
๎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

หลักสูตร 

     นอกหนือจากกิจกรรมดังตารางขຌางตຌน หลักสูตรอาจมีกิจกรรมอืไน โ พิไมติม ปรดติดตามประกาศจากหลักสูตร 

 

ํ๐. ชองทางการสดงความคิดหในละการรຌองรียนของนักศึกษา 

  ํ๐.ํ ติดตอผูຌประสานงานหลักสูตรดยตรง (รายละอียดตามขຌอ ํ๒) 

  ํ๐.๎ ผานระบบ E-mail, กลุม Line (ดยจะตอบกลับภาย฿น ๎๐ ชัไวมง) 
  ํ๐.๏ ผานระบบอินตอร์นใตของหลักสูตร (https://med.mahidol.ac.th/nutrition/) ชองสดง  
ความคิดหใน ละการรຌองรียนของนักศึกษา ดยจຌาหนຌาทีไขຌาตรวจสอบระบบ฿นวลา ์๔.์์ น. ของทุกวันท าการ 

  ํ๐.๐ บบประมินหลักสูตรซึไงก าหนด฿หຌท า ํ ครัๅงตอภาคการศึกษา 

  ํ๐.๑ กลองรับฟังความคิดหใน/ขຌอสนอนะ (หนຌาหຌองของหนวยบริการการศึกษา สถาบันภชนาการ ละ฿น 
หຌองพักนักศึกษาหลักสูตรภชนศาสตร์ คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี) 
 

ํ๑. สิทธิประยชน์ของนักศึกษา 

ํ๑.ํ บัตรสดงตนการป็นนักศึกษา สามารถรับบริการดຌานตาง โ ดังนีๅ 
- ขຌาหຌองสมุดของคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ละมหาลัยมหิดล 

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

ขตอืไนโ (ดูตารางดนิรถบัส฿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 าบัตรของศูนย์อาหารของรงพยาบาลรามาธิบดี 
 



๑๒ 

 

ํ๑.๎ หຌองพักนักศึกษาหลักสูตรภชนศาสตร์ 
- หຌองพักนักศึกษาหลักสูตรภชนศาสตร์ คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ปຂด-ปຂด วลา 

๔.๏์-ํ๒.๏์ น. ของวันสาร์ูอาทิตย์ทีไมีการรียนการสอน 

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

ํ๑.๏ สืไอทคนลยีสารสนทศ 

ู  ขอ฿ชຌ wifi ทีไคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี กับ notebook หรือสมาร์ทฟน 

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

 

ํ๒.  ผูຌประสานงานหลักสูตร 
 ํ๒.ํ ประธานหลักสูตร 

  รองศาสตราจารย์ ดร. พทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์ 
  หัวหนຌาสาขาวิชาภชนวิทยา ภาควิชากุมารวชศาสตร์ 
  คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  nalinee.cho@mahidol.ac.th   

ํ๒.๎ ลขานุการหลักสูตร 

 ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย 

 กลุมสาขาวิชาภชนศาสตร์ คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 jintana.sir@mahidol.ac.th 

 ํ๒.๏ 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 

 

 

 



๑๓ 

 

  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 
 

 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๔ 

 

สารบัญภาคผนวก 

 

ํ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รืไอง อัตราคาธรรมนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
     สาขาวิชาภชนศาสตร์ ครงการรวมคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ละสถาบันภชนาการ 

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

๎. ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ ครงการรวมคณะพทยศาสตร์
รงพยาบาลรามาธิบดีละสถาบันภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รืไอง การสอบครงรางวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ ประกาศ ณ วันทีไ ๏์ มีนาคม พ.ศ. 
๎๑๑๕ 

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

๐. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รืไอง หลักกณฑ์การผยพรวิทยานิพนธ์พืไอขอส ารใจการศึกษา 

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

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

๒. ประกาศคณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี รืไอง หลักกณฑ์ละอัตราการ฿หຌทุนการศึกษากนักศึกษาระดับ   
     บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๎๑๑๔ ประกาศ ณ  วันทีไ ํ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๎๑๑๔ ละรายละอียดละก าหนดการสง฿บ 

 สมัครทุนการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ประจ าปการศึกษา ๎๑๒๎ 

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

๔. ประมาณการคา฿ชຌจายตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภชนศาสตร์ (ภาคพิศษ) 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 

 



































จ ำนวนเงิน
(บำท)

ํ คาหนวยกิต (๎ หนวยกิต x ๏,๑์์ บาท) ๓,์์์
รวม ๓,์์์

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน
(บำท) (บำท)

ํ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์
คาหนวยกิต (๙ หนวยกิต x  ๏,๑์์ บาท) ๏ํ,๑์์ คาหนวยกิต (๙ หนวยกิต x ๏,๑์์ บาท) ๏ํ,๑์์

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

คาหนวยกิต (๒ หนวยกิต x  ๏,๑์์ บาท) ๎ํ,์์์ **คำวิจัยเพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปรญิญำท
คาลงทะบียนวทิยานิพนธ ์(ํ๎ หนวยกิต) ๏์,์์์ ๓๑,์์์ บำท
**คำวิจัยเพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปรญิญำท
๓๑,์์์ บำท

รวม ๑๔,์์์ รวม ๑,๒์์
๏ คาธรรมนียมการศึกษาภาคตຌน ๓,์์์ คาธรรมนียมการศึกษาภาคปลาย ๑,๒์์

รวม ๓,์์์ รวม ๑,๒์์

ํ๑๔,๔์์ บำท

หมำยเหตุ

กรณีที่นักศึกษาลงทะบียนรายวชิาที่มีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะตຌองระบุคาธรรมนียมการศึกษาดูงานอง฿นระบบการลงทะบียน

ดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราคาธรรมนียมการศึกษาจากประกาศคาธรรมนียมการศึกษาของบัณฑิตวทิยาลัย

    ละอาจมีการปล่ียนปลงอัตราคาธรรมนียมบางประภท

ขຌอมูล ณ วันที่ ํ ํ มิถุนายน ๎๑๒๎

** หลักสูตรเกใบคำวิจัยเพืไอท ำวิทยำนิพนธ์ ปรญิญำท คนละเมเกิน ํ๑์,์์์ บำท ตำมประกำศของบณัฑิตวิทยำลัย

ประมำณกำรคำ฿ชຌจำยตลอดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำภชนศำสตร ์(ภำคพิเศษ)*

ส ำหรบันักศึกษำรหัสทีไขึๅนตຌนดຌวย ๒๎ 

ชัๅนปทีไ
ภำคฤดูรຌอนกอนเปຂดภำคเรยีนทีไ ํ

รำยละเอียดคำ฿ชຌจำย

*   ประมาณการคา฿ชຌจายตามผนการศึกษาของหลักสูตร฿นระยะวลาการศึกษา ๏ ปีการศึกษา 

*** เมรวมคาวจิัยพื่อท าวทิยานิพนธ์

     มหำวิทยำลัยมหิดล ส ำหรบักรณทีีไนักศึกษำเมเดຌรบัทุนสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำเปน็รำยกรณี

***รวมประมำณกำรคำ฿ชຌจำยตลอดหลักสูตร

ชัๅนปทีไ
ภำคกำรศึกษำทีไ ํ ภำคกำรศึกษำทีไ ๎

รำยละเอียดคำ฿ชຌจำย รำยละเอียดคำ฿ชຌจำย


