
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี  
และสถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 

 

คู่มือนักศึกษำ 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

สำขำวิชำโภชนศำสตร์ 

ภำคปกต ิ



๑ 

 

คู่มือนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติ) 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๑. ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 
  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา และประยุกต์งานด้านโภชนศาสตร์ มีทักษะในการ
ท าวิจัย สามารถบูรณาการงานวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสุขภาวะที่ดีของ
สังคม 

 

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว  มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้ 
๒.๑ มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม เจตนคติที่ดีในวิชาชีพและในการวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม  

๒.๒ มีความรู้ในระดับแนวหน้าด้านโภชนบ าบัด โภชนาการชุมชน พิษวิทยาโภชนาการ และโภชนาการเชิง 
การทดลองการใช้เครื่องมือ ทั้งหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ร่วมกับมีทักษะในการขยายองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติ    

๒.๓ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหาทางโภชนาการ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
และพัฒนางานทางด้านโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง  

๒.๔ มีความเป็นผู้น าที่มีทักษะในการแก้ปัญหา แสดงแนวคิดเชิงวิพากษ์ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง  
เหมาะสม  

๒.๕ มีทักษะในการสื่อสาร รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการได้อย่าง 
ถูกต้องและเหมาะสม 

 

๓.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

       ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หลักสูตร ฯ ก าหนดผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) ให้บัณฑิตที่จบการ 

ศึกษาสามารถ 

    ๓.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และเจตนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
และการท าวิจัย มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

    ๓.๒ ประยุกต์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์ และใช้กระบวนการทางโภชนาการที่ถูกต้องและทันสมัยในการปฏิบัติ  
งานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาวะของสังคม 

    ๓.๓ สังเคราะห์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์ จากทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อขยายองค์ความรู้ในบริบท
ใหม่ร่วมกับพัฒนาวิธีการทดสอบเพื่อหาค าตอบอย่างสร้างสรรค์ 



๒ 

 

    ๓.๔ วางแผนและท างานวิจัยด้านโภชนศาสตร์ ด้วยการค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนอง
ปัญหาสุขภาพของประชาชน  

    ๓.๕ แสดงภาวะผู้น า ที่สามารถแก้ปัญหาซับซ้อน ร่วมกับสามารถให้ความคิดเห็นและรับผิดชอบในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ทั้งการปฏิบัติและการบริหารจัดการ  

    ๓.๖ แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการสู่สังคม และหรือ
เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย และบทความวิชาการได้ ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ  
๔.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 ๔.๑ ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร -
บัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจาก
สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
 ๔.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ 

 ๔.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๔.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

๕.  โครงสร้างหลักสูตร 
 จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒  ดังนี้ 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ   ๑๘   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖   หนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ ๑๒   หน่วยกิต  

รวมไม่น้อยกว่า              ๓๖   หน่วยกิต 

 

๖.  รายวิชาในหลักสูตร 
  (๑)  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 *รมภศ ๕๐๑ พ้ืนฐานโภชนชีววิทยาและชีวเคมี ๒ (๒-๐-๔) 

RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  
      
*รายวิชาใหม่ 
 

 



๓ 

 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
(๒)  หมวดวิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต  

รมภศ ๖๐๑ วิทยาศาสตร์โภชนาการ ๓ (๓-๐-๖) 
RANU 601 Nutrition Science  

รมภศ ๖๐๓ ชีวสถิติทางโภชนาการ     ๒ (๒-๐-๔) 
RANU 603 Biostatistics in Nutrition  

รมภศ ๖๐๔ การสื่อสารโภชนาการ ๒ (๑-๒-๓) 
RANU 604 Nutrition Communication  

รมภศ ๖๐๘ การประเมินทางโภชนาการ ๓ (๓-๐-๖) 
RANU 608 Nutrition Assessment  

รมภศ ๖๐๙ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการ  ๓ (๓-๐-๖) 
RANU 609 Research Methodology in Nutrition  

รมภศ ๖๑๑ การศึกษาโดยใช้ปัญหาทางโภชนาการเป็นฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
RANU 611 Problem-based Study in Nutrition  

รมภศ ๖๒๙ พิษวิทยาโภชนาการ ๑ (๑-๐-๒) 
RANU 629 Nutritional Toxicology  

รมภศ ๖๓๗ การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์ทางโภชนศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
RANU 637 Critical Reading and Thinking in Nutrition  

       
 (๓) หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

 ๓.๑ กลุ่มโภชนาการคลินิก  

  รมภศ ๖๑๓ โภชนาการกับโรค ๒ (๒-๐-๔) 
RANU 613 Nutrition and Diseases  

 *รมภศ ๖๓๘ โภชนาการในเวชปฏิบัติ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
RANU 638 Nutrition Care in Clinical Practice I  

 *รมภศ ๖๓๙ โภชนาการในเวชปฏิบัติ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
RANU 639 Nutrition Care in Clinical Practice II  

 *รมภศ ๖๔๐ ประเด็นส าคัญทางโภชนาการ ๑ (๑-๐-๒) 

RANU 640 Important Issues for Nutritionist  

 *รมภศ ๖๔๑ แผนบริการด้านโภชนาการ ๒ (๑-๒-๓) 
RANU 641 Nutrition Service Plan  

*รายวิชาใหม่   

  
 

 



๔ 

 

๓.๒ กลุ่มโภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมี 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

รมภศ ๖๑๘ เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ด้านอาหารและโภชนาการ ๓ (๑-๔-๔) 
RANU 618 Instruments and Analytical Methods in Food and Nutrition  

รมภศ ๖๒๔ การประยุกต์เทคนิคระดับเซลล์และโมเลกุลในการศึกษาทาง
อาหารและโภชนาการ 

๑ (๐-๒-๑) 

RANU 624 Application of Cellular and Molecular Techniques in 

Food and Nutrition 

 

รมภศ ๖๓๑ บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร และสารออกฤทธิ์ชีวภาพใน
อาหาร 

๓ (๓-๐-๖) 

RANU 631 Roles and Functions of Nutrients and Bioactive 

Compounds in Foods 

 

                           (เปิดเมื่อมีนักศึกษาลงทะเบียนอย่างน้อย ๒ คนข้ึนไป) 

รมภศ ๖๔๒ โครงการพิเศษในงานวิจัยโภชนาการ ๑ (๑-๐-๒) 

RANU 642 Special Project in Nutrition Research  

*รมภศ ๖๔๓ เทคนิคพิเศษทางสารอาหารและสมบัติการท างานของ
สารอาหาร 

๑ (๑-๐-๒) 

RANU 643 Special Techniques in Nutrient and Their Functional 

Properties 

รมภศ ๖๔๔ เทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์สารอาหารและสารพฤกษเคมี ๑ (๐-๒-๑) 
RANU 644 Special Techniques in Nutrient and Phytochemical 

Analysis 

 

รมภศ ๖๔๕ เทคนิคพิเศษทางการประเมินปริมาณและประสิทธิผลของสาร
ต้านอนุมูลอิสระ 

๑ (๐-๒-๑) 

RANU 645 Special Techniques in Evaluation of Antioxidants 

Content and Efficacy   
 

 *รมภศ ๖๔๖ การใช้สัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัยทางโภชนาการ ๒ (๑-๒-๓) 
RANU 646 Experimental Nutrition in Animal Model   

   

 ๓.๓ กลุ่มพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ  

รมภศ ๖๒๓ การวิเคราะห์สารพิษในอาหารและการทดสอบสารที่เป็นพิษ ๒ (๑-๒-๓) 
RANU 623 Food Toxicant Analysis and Toxicity Testing  

*รายวิชาใหม่   



๕ 

 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
รมภศ ๖๔๗ ความปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพผู้บริโภค ๒ (๒-๐-๔) 
RANU 647 Food Safety for Consumer Health  

 *รมภศ ๖๔๘ พิษวิทยาโภชนาการประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) 
RANU 648 Applied Nutrition Toxicology  

 *รมภศ ๖๔๙ ผลกระทบของภาวะเครียดออกซิเดชันและสารต้านอนุมูลอิสระ 

ต่อสุขภาพและโรค 

๓ (๓-๐-๖) 

RANU 649 Impacts of Oxidative Stress and Antioxidants on Health 

and Diseases 

 

 *รมภศ ๖๕๐ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพส าหรับการประเมินภาวะโภชนาการและการรับ
สัมผัสสารพิษจากอาหาร 

๓ (๓-๐-๖) 

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

 

  
 

 ๓.๔ กลุ่มโภชนาการชุมชน  

 *รมภศ ๖๕๑ โภชนาการชุมชน ๒ (๒-๐-๔) 
RANU 651 Community Nutrition  

 *รมภศ ๖๕๒ ระบาดวิทยาทางโภชนาการ ๒ (๒-๐-๔) 
  RANU 652 Nutritional Epidemiology  

*รมภศ ๖๕๓ การดูแลทางโภชนาการส าหรับโรคที่พบบ่อยในชุมชน ๒ (๒-๐-๔) 
RANU 653 Nutrition Care for Community-based Diseases  

 *รมภศ ๖๕๔ โภชนาการ การสัมผัสทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ๒ (๒-๐-๔) 
RANU 654 Nutrition, Environmental Exposures and Community 

Health  

 

*รายวิชาใหม่   

 นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เปิด
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตามความสนใจ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

    (๔)  วิทยานิพนธ์   
รมภศ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
RANU 698 Thesis  

 



๖ 

 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน 

  นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน และช าระค่าหน่วยกิตประจ าวิชาเมื่อลงทะเบียนรายวิชา
ต่อไปนี้ 
*รมภศ ๖๓๘ โภชนาการในเวชปฏิบัติ ๑ ๓ หน่วยกิต คนละ ๒,๒๐๐ บาท 

RANU 638 Nutrition Care in 

Clinical Practice I 

   

*รมภศ ๖๓๙ โภชนาการในเวชปฏิบัติ ๒ ๓ หน่วยกิต คนละ ๒,๒๐๐ บาท 

RANU 639 Nutrition Care in 

Clinical Practice II 

   

*รมภศ ๖๔๑ แผนบริการด้านโภชนาการ ๒ หน่วยกิต คนละ ๒,๒๐๐ บาท 

RANU 641 Nutrition Service Plan    

*รมภศ ๖๕๑ โภชนาการชุมชน ๒ หน่วยกิต คนละ ๒,๒๐๐ บาท 

RANU 651 Community Nutrition    

 

๗.  โครงการวิจัยของหลักสูตร  

  งานวิจัยของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) เป็น
งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ ผสมผสานระหว่างโภชนาการคลินิก 
โภชนาการชุมชน พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ และการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

โภชนาการคลินิก (Clinical Nutrition) 
(๑) การวิจัยเพ่ือการวินิจฉัย การบ าบัดทางโภชนาการใหส้อดคล้องกับภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย       
(๒) การวิจัยเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังและการชะลอความเสื่อม โดยใช้อาหารทางการแพทย์หรือการให้      

ผลิตภัณฑ์อาหาร    
(๓) การวิจัยประสิทธิภาพการรักษาและการประเมินความปลอดภัยของการให้อาหารทางสายให้อาหารและ 

ทางหลอดเลือดด า 

โภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมี (Experimental Nutrition and Biochemistry) 
(๑) การวิจัยเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของสารอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในสารอาหาร 

(๒) การวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาหาร และการพัฒนาข้อมูลคุณค่าอาหารไทย 

(๓) การวิจัยเกี่ยวกับบทบาทขององค์ประกอบในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ 

พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ (Toxicology in Food and Nutrition) 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับสารพิษในอาหาร กลไกการเกิดพิษ การวิเคราะห์สาร chemoprevention                    
compounds และการประเมินความปลอดภัย/ความเสี่ยงของอาหาร 

(๒) การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 



๗ 

 

ชั้นป ี

๒ 

๓ 

๑ 

(๓) การวิจัยเรื่องปัจจัยทางด้านพันธุกรรมกับภาวะโภชนาการ/การได้รับสารพิษ ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง
ต่าง ๆ การเกิดมะเร็ง     

(๔) การวิจัยเรื่องตัวชี้วัดทางชีวภาพกับโภชนพันธุศาสตร์ 
โภชนาการชุมชน (Community Nutrition) 
(๑) การวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริโภค 

(๒) การวิจัยเพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการของประชากร 

(๓) การวิจัยเพื่อสร้างเสริม และส่งเสริมสุขภาพของคนไทย 

(๔) การวิจัยการเผยแพร่สื่อสาร และพฤติกรรมศาสตร์ 
 

๘.  แผนการศึกษา 

 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ชั้นปีที่ ๑ 

รมภศ ๕๐๑  พื้นฐานโภชนชีววิทยาและชีวเคมี  ๒ (๒-๐-๔) (วิชาปรับพื้นฐาน: ไม่นับหน่วยกิต) 

 ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

 รมภศ ๖๐๑  วิทยาศาสตรโ์ภชนาการ        ๓ (๓-๐-๖) 
รมภศ ๖๐๓  ชีวสถิติทางโภชนาการ          ๒ (๒-๐-๔) 
รมภศ ๖๐๘  การประเมินทางโภชนาการ    ๓ (๓-๐-๖) 
รมภศ ๖๒๙  พิษวิทยาโภชนาการ           ๑ (๑-๐-๒) 

 

รวม  ๙  หน่วยกิต 

รมภศ ๖๐๔  การสื่อสารโภชนาการ             ๒ (๑-๒-๓) 
รมภศ ๖๐๙  วิทยาระเบียบวิธีวิจยัทาง          ๓ (๓-๐-๖) 

       โภชนาการ        

รมภศ ๖๑๑   การศึกษาโดยใช้ปัญหาทาง      ๒ (๒-๐-๔) 
                  โภชนาการเป็นฐาน              
รมภศ ๖๓๗  การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์  ๒ (๒-๐-๔) 

  ทางโภชนศาสตร์  
รวม ๙ หน่วยกิต 

    วิชาเลือก                                       ๖ หน่วยกิต 

รมภศ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                     ๓ (๐-๑๒-๐) 
รวม ๙ หน่วยกิต 

รมภศ ๖๙๘  วิทยานิพนธ์                       ๓ (๐-๑๒-๐) 
 

รวม ๓ หน่วยกิต 

  รมภศ ๖๙๘  วิทยานิพนธ์                    ๓ (๐-๑๒-๐) 
รวม ๓ หน่วยกิต 

รมภศ ๖๙๘  วิทยานิพนธ์                          ๓ (๐-๑๒-๐) 
รวม ๓ หน่วยกิต 

 

๙.  คุณสมบัตินักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๙.๑  นักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาบังคับจ านวน ๑๘ หน่วยกิต 

 ๙.๒  นักศึกษาทดลองเรียนต้องปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก าหนด และเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญเรียบร้อยแล้ว 

 

๑๐. ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑๐.๑ นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 



๘ 

 

 ๑๐.๒ นักศึกษาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
 ๑๐.๓ นักศึกษาเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๒ ภาคการศึกษานับตั ้งแต่เริ ่มลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ (ดูรายละเอียดของขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในภาคผนวก) 

 ๑๐.๔ เมื่อนักศึกษาสอบ “ผ่าน” โครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาเสนอขออนุมัติหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ และ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายใน ๔๕ วันหลังสอบ “ผ่าน” 

 ๑๐.๕ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม  
บฑ.๔๒ พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ที่ได้ด าเนินการแล้ว และแผนการท า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไป เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 ๑๐.๖ นักศึกษาจะขอสอบวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

 ๑๐.๗ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป นักศึกษาจะต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์
แบบปากเปล่าอย่างน้อย ๑ ครั ้งต่อ ๑ ปีการศึกษา ในกิจกรรมสัมมนาความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาที่หลักสูตรจัดขึ้น 

 ๑๐.๘ กรณีที่นักศึกษาเสนอก าหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องจัดท ารูปเล่ม
โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ ส่งให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ล่วงหน้าก่อน
ก าหนดสอบอย่างน้อย ๑๔ วันท าการ 
 

๑๑.  การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การ
เผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ .ศ. ๒๕๕๗ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) ต้องเผยแพร่วิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนี้ 
  ๑๑.๑ วิธีการเผยแพร่ผลงาน ด าเนินการได้ ๒ วิธี คือ 

     ๑๑.๑.๑ เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่
นักศึกษาส าเร ็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (editorial review) หรือโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (peer review) หรือ 

      ๑๑.๑.๒ เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการท่ีมีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีการ
จัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม (full paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) ในกรณีที่งานประชุมที่
น าเสนอมีเฉพาะบทคัดย่อ (abstract) และไม่มีรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) จะไม่สามารถใช้เพื่อขอ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
    ๑๑.๒ ประเภทของวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและประเภทของที่ประชุมวิชาการเป็นดังนี้ 
    ๑๑.๒.๑ วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 



๙ 

 

     ๑๑.๒.๑.๑ เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที ่มีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

     ในกรณีที่มีข้อสงสัย นักศึกษาสามารถเสนอวารสารหรือสิ ่งพิมพ์ทางวิชาการให้บัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาก่อนส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์โดยกรอกแบบฟอร์ม บฑ.๔๗ พร้อมแนบข้อมูลของวารสารหรือสิ่ง 
พิมพ์ทางวิชาการฉบับล่าสุดที่แสดงหลักฐานระบุว่ามีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการหรือโดยผู้ทรงคุณ - 
วุฒิภายนอก  

     ๑๑.๒.๑.๒ เป็นวารสารวิชาการไทยที่มีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ หรือ
โดยผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ/หรือ มีชื ่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal 

Citation Index: TCI)  

    ๑๑.๓ นักศึกษาส่งผลงานไปเผยแพร่ได้หลังจากที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 

  ๑๑.๔ การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาสามารถระบุชื่อ เป็นผู้แต่งหลักหรือผู้แต่งร่วมก็ได้ 
และต้องระบุชื่อส่วนงานที่ศึกษาและมหาวิทยาลัยมหิดล (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
     
๑๒.  ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

  ๑๒.๑ ทุนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ดูรายละเอียดในภาคผนวก และรายละเอียด 
เพ่ิมเติมที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/scholarship) 

- ทุนระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
- ทุนผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท 

- ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเดินทางไปน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 
 ๑๒.๒ ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://graduate.mahidol.ac.th) 

- ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ  
- ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 

ต่างประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

๑๓. ปฏิทินการศึกษา และกิจกรรมของหลักสูตร 

กิจกรรม ก าหนดการ หมายเหต ุ

๑. ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔  ๕ – ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔  

๒. วันสุดท้ายส าหรับการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔  
๖ ส.ค. ๒๕๖๔  

(ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.) 
 

๓. เปิด-ปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ๙ ส.ค. – ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔  

๔. ลด-เพ่ิม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ๙ – ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔  

๕. วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

สถาบันโภชนาการ 

๕ ส.ค. ๒๕๖๔  

๖. วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔ 

 

 

๗. วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถาบันโภชนาการ  ส.ค. ๒๕๖๔   
 

ติดตาม
ประกาศจาก
หลักสูตร 

๗. วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒ ก.ย. ๒๕๖๔ 

 

 

๙. วันแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถาบันโภชนาการ 

 ต.ค. ๒๕๖๔ 

 

ติดตาม
ประกาศจาก
หลักสูตร 

๑๐. วันแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ต.ค. ๒๕๖๔ 

 

ติดตาม
ประกาศจาก
หลักสูตร 

๑๑. วันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหิดล  

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔ 

 

 

๑๒. สัมมนาความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

ต.ค. ๒๕๖๔ 

 

ติดตาม
ประกาศจาก
หลักสูตร 

๑๓. นักศึกษาท าการประเมินรายวิชาออนไลน์  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 

๘ พ.ย. – ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔  

๑๔. หลักสูตรส่งเกรดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ๖ – ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔  

๑๕. ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔  ๖ ธ.ค. – ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔  

๑๖. วันสุดท้ายส าหรับการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔  
๗ ม.ค. ๒๕๖๕ 

(ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.) 
 

๑๗. เปิด-ปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ๑๐ ม.ค. – ๖ พ.ค. ๒๕๖๕  

๑๘. ลด-เพ่ิม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ๑๐ –  ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕  



๑๑ 

 

กิจกรรม ก าหนดการ หมายเหต ุ

๑๙. สัมมนาความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ม.ค. ๒๕๖๕ ติดตาม
ประกาศจาก

หลักสูตร 

๒๐. นักศึกษาท าแบบประเมินปัจจัยเกื้อหนุนและการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารการศึกษา 
สถาบันโภชนาการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มสาขาวิชา 
โภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

พ.ค. ๒๕๖๕ ติดตาม
ประกาศจาก

หลักสูตร 

๒๑. นักศึกษาท าการประเมินรายวิชาออนไลน์  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 

๑๑ เม.ย. – ๒๓ พ.ค. 
๒๕๖๕ 

 

๒๒. หลักสูตรส่งเกรดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ๙ – ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕  

๒๓. ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒ พ.ค. – ๖ พ.ค. ๒๕๖๕  

๒๔. วันสุดท้ายส าหรับการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕ 

(ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.) 
 

๒๕. เปิด-ปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒๓ พ.ค. – ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๕  

๒๖. ลด-เพ่ิม-ถอนรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒๓ พ.ค. – ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕  

๒๗. นักศึกษาท าแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยระบบ
ออนไลน์ (Lime Survey) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

พ.ค. ๒๕๖๕  

๒๘. นักศึกษาท าการประเมินรายวิชาออนไลน์  
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒๕ ก.ค. – ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕  

๒๙. หลักสูตรส่งเกรดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๔ – ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕  

๓๐. นักศึกษาพบประธานหลักสูตร (Program Director) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ก.ค. ๒๕๖๕ ติดตาม
ประกาศจาก

หลักสูตร 

    นอกเหนือจากกิจกรรมดังตารางข้างต้น หลักสูตรอาจมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เพิ่มเติม โปรดติดตามประกาศจากหลักสูตร 

 

๑๔. ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและการร้องเรียนของนักศึกษา 

  ๑๔.๑ ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตรโดยตรง (รายละเอียดตามข้อ ๑๖) 

  ๑๔.๒ ผ่านระบบ E-mail, กลุ่ม Line (โดยจะตอบกลับภายใน ๒๔ ชั่วโมง) 
๑๔.๓ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของหลักสูตร (https://www.rama.mahidol.ac.th/nutrition/) ช่องแสดงความ

คิดเห็นและการร้องเรียนของนักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของทุกวันท าการ 

  ๑๔.๔ แบบประเมินหลักสูตรซึ่งก าหนดให้ท า ๑ ครั้งต่อภาคการศึกษา 



๑๒ 

 

  ๑๔.๕ กลอ่งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (หน้าห้องของหน่วยบริการการศึกษา สถาบันโภชนาการ และใน
ห้องพักนักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
 

๑๕. สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา 

๑๕.๑ บัตรแสดงตนการเป็นนักศึกษา สามารถรับบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
- เข้าห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาลัยมหิดล 

- เข้าศูนย์กีฬาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
- ใช้บริการรถ Mahidol Shuttle Bus บริการรับส่ง ศาลายา-คณะวิทยาศาสตร์ และระหว่างวิทยา

เขตอ่ืนๆ (ดูตารางเดนิรถบัสใน http://www.op.mahidol.ac.th/orga/th/unit-cs/services-shuttle.html) 

- ใช้บริการรถ RAMA Shuttle Bus หรือรถตู้รับส่ง รามา-BTS อนุสาวรีย์  
(ดูตารางเดินรถใน https://med.mahidol.ac.th/th/news/announcements/09182014-1403-th) 

- ท าบัตรประจ าตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี 

- ท าบัตรของศูนย์อาหารของโรงพยาบาลรามาธิบดี 
๑๕.๒ ห้องพักนักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ 

- ห้องพักนักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิด-ปิด เวลา 
๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ของวันท าการ 

- ห้องพักนักศึกษาสถาบันโภชนาการ ชั้น ๒-๔ เปิด-ปิด เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ของวันท าการ 

  ๑๕.๓ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ขอใช้ wifi ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับ notebook หรือสมาร์ทโฟน 

- ขอใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย เช่น SPSS, END NOTE, INMU-CAL เป็นต้น 

 

๑๖.  ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 ๑๖.๑ ประธานหลักสูตร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย 

  กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  jintana.sir@mahidol.ac.th 

 ๑๖.๒ เลขานุการหลักสูตร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต 

 กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 rodjana.chu@mahidol.ac.th 

 

 

 



๑๓ 

 

 ๑๖.๓ เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร 

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 น.ส.อลิสา ชีไธสง 
 นักวิชาการศึกษา 

 กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๒๐๑ ๒๖๒๕ 

 alisa.che@mahidol.ac.th 

 น.ส.วุฒารักษ์ พึ่งพุทโธ 

 นักวิชาการโภชนาการ 

 กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๒๐๑ ๒๖๒๕ 

 wutarak.pue@mahidol.ac.th 
 

 น.ส.ประภาศรี สว่างอารมณ์ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๒๐๑ ๒๖๒๕ 

 prapasri.sag@mahidol.ac.th 

 

 

  สถาบันโภชนาการ 

 น.ส.รพีพรรณ ธรรมจง 
 หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย ชั้น ๔ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๘๐๐ ๒๓๘๐ ต่อ ๔๒๔ 

 rapeepan.dha@mahidol.ac.th 
 

 น.ส.นันทัชพร คงอ านาจ  

 งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย ชั้น ๔ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๘๐๐ ๒๓๘๐ ต่อ ๔๒๐ 

 nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th 
 

  

 

 



๑๔ 

 

สารบัญภาคผนวก 

 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
     สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ 

     มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีและสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓.  ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ข้อมูล  
  ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔.  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 

  ระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕.  การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ตามเกณฑ์บัณฑิต 

     วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖.   ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

      ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรอบการสมัครทุนระดับ 

      บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๗.   ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับ   
      บัณฑิตศึกษาในการเดินทางไปน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ   
      วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘.   ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคปกติ) ส าหรับ    
      นักศึกษารหัสที่ข้ึนต้นด้วย ๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม  
      ประกาศของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 













ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

๑. นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด (ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกต้องมีผลสอบ Qualifying 

Examination “ผ่าน”) สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร 
และต้องเสนอขอสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ ภายใน ๒ ภาคการศึกษานับแต่เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

๒. นักศึกษาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดย
นักศึกษากรอกข้อมูล บฑ.๔๔ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในระบบแบบฟอร์มออนไลน์ 
วิทยานพินธ์/สารนิพนธ์ (e-Form : Thesis and Thematic paper)   

๓. บัณฑิตวิทยาลัยออกค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาโครงร่างวทิยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดค าสั่งฯ ได้จาก
ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (e-Form : Thesis and Thematic paper)   

๔. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผูท้ าหนา้ที่เปน็กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จากนั้นนักศึกษาแจ้ง
รายชื่อกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์และหัวข้อโครงร่างวทิยานิพนธ์ให้เจ้าหน้าที่การศึกษาทราบ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนกรรมการสอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ อย่างน้อย ๑ ทา่น และก าหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ 

๕. นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม บฑ.๓๙ เรื่องก าหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ที่ผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานพินธ์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ใน
ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (e-Form : Thesis and Thematic paper) ก่อนก าหนดสอบ ๒๐ 
วันท าการ เพื่อเสนอประธานหลักสูตรฯ พิจารณาอนุมัติ และสง่ไปยงับัณฑิตวิทยาลัยก่อนก าหนดสอบ ๑๕ วันท าการ 
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

๖. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยออกค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และก าหนดสอบแล้ว โดยนักศึกษา
สามารถดาวน์โหลดค าสัง่ฯ ได้จากระบบแบบฟอร์มออนไลน์ วทิยานิพนธ์/สารนพินธ์ (e-Form : Thesis and 

Thematic paper) และนักศึกษาน าส่งค าสั่งฯ ให้คณะกรรมการสอบฯ ด้วยตนเอง   

๗. นักศึกษาส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบฯ ด้วยตนเอง ก่อนก าหนดสอบ ๑๔ วันท าการ 

๘. นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามก าหนดการในค าสัง่ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

      ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 









การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษา  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

๑. การระบชุื่อหลักสูตรและสังกัดของนักศึกษาใน Abstract  และ Full paper ในกรณีตีพิมพ์หรือน ำเสนอ
ผลงำน ดังนี้ 

๑.๑ ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำโท 

ภำษำไทย: นักศึกษำระดับปริญญำโท หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์ 
โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และสถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 

ภำษำอังกฤษ: Graduate student in Master of Science Program in Nutrition, Faculty of 

Medicine Ramathibodi Hospital and Institute of Nutrition, Mahidol University 

๑.๒ ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำเอก 

ภำษำไทย: นักศึกษำระดับปริญญำเอก หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์  

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และสถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 

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

of Medicine Ramathibodi Hospital and Institute of Nutrition, Mahidol University 

 

๒. นักศึกษาจะส่งบทความวิจัยไปเผยแพร่ได้หลังจากที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
แล้ว ไม่น้อยกว่ำ ๓ เดือน (ตำมประกำศบัณฑิตวิทยำลัย ดังเอกสำรแนบ) 

 

๓. การเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท กรณีที่เผยแพร่
ผลงานในที่ประชุมวิชาการต้องมีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีการจัดท า
บทความวิจัยเรื่องเต็ม (full paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) (ตำมประกำศ
บัณฑิตวิทยำลัย ดังเอกสำรแนบ) 

 

       หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำโภชนศำสตร์ 
         วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

        



















รอบการสมัครทุนระดบับัณฑติศึกษา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี

ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ประเภทของ 

ผู้มสีทิธิย์ืน่ 

ขอทุน 

ประเภททุน 

ช่วงเวลาการสมัคร (โควตา) 
ก าหนดการประชุม 

พจิารณาทุน 

ประกาศรายชื่อ 

ผู้ได้รับทุน 
รอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3 รอบที ่4 

เทอมต้น เทอมปลาย 

นักศกึษาแรก
เข้า 

ทุนนักศกึษาปริญญา
เอกทีม่ศัีกยภาพสูง 

1 - 20 เมษายน 

(1 ทนุ) 
15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 

(2 ทนุ) 
- 1 – 30 พฤศจิกายน 

(1 ทนุ) 
รอบที ่1  22 เมษายน  
รอบที ่2  24 มิถนุายน  
รอบที ่3  23  ธนัวาคม 

รอบที ่1 30 เมษายน 

รอบที ่2 30 มิถนุายน 

รอบที ่3 25 ธนัวาคม 

ทุนบัณฑิตศกึษา 

- ปรญิญาโท 

- ปรญิญาเอก 

- 15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 

(5 ทนุ) 
(2 ทนุ) 

15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 

(4 ทนุ) 
(2 ทนุ) 

1 – 30 พฤศจิกายน 

(1 ทนุ) 
(1 ทนุ) 

รอบที ่1  24 มิถนุายน  
รอบที ่2  25 สิงหาคม 

รอบที ่3  23  ธนัวาคม 

รอบที ่1 30 มิถนุายน 

รอบที ่2 30 สิงหาคม 

รอบที ่3 25 ธนัวาคม 

นักศกึษาชัน้ 

ปีที ่1 ภาค
การศกึษาที ่2 
ขึน้ไป 

ทุนผู้ช่วยวจิยั ระดบั
ปริญญาโท 

- 15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 

(2 ทนุ) 
15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 

(2 ทนุ) 
1 – 30 พฤศจิกายน 

(1 ทนุ) 
รอบที ่1  24 มิถนุายน  
รอบที ่2  25 สิงหาคม 

รอบที ่3  23  ธนัวาคม 

รอบที ่1 30 มิถนุายน 

รอบที ่2 30 สิงหาคม 

รอบที ่3 25 ธนัวาคม 

ทุนผู้ช่วยสอน - 15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 

(5 ทนุ) 
15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 

(5 ทนุ) 
1 – 30 พฤศจิกายน 

(10 ทนุ) 

รอบที ่1  24 มิถนุายน  
รอบที ่2  25 สิงหาคม 

รอบที ่3  23  ธนัวาคม 

รอบที ่1 30 มิถนุายน 

รอบที ่2 30 สิงหาคม 

รอบที ่3 25 ธนัวาคม 

ทุนผู้ช่วยวจิยั
บัณฑติศึกษา ระดบั
ปริญญาเอก 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 

(ก าหนดการของบณัฑิต
วิทยาลยั) (1 ทนุ) 

สิงหาคม – พฤศจิกายน 

(ก าหนดการของบณัฑิต
วิทยาลยั) (1 ทนุ) 

- - ตามรอบการประชมุของ
บณัฑิตวิทยาลยั 

 

ทุนสนับสนุนนักศกึษา
ระดับบัณฑติศึกษาใน
การเดนิทางไปน าเสนอ
ผลงานในทีป่ระชุม
วชิาการระดบั
นานาชาต ิ

ภายในวนัที่ 10 ธนัวาคม 

(ไมจ่  ากดัจ านวน) 
ภายในวนัที่ 10 มนีาคม 

(ไมจ่  ากดัจ านวน) 
ภายในวนัที่ 10 มถินุายน 

(ไมจ่  ากดัจ านวน) 
ภายในวนัที่ 10 กนัยายน 

(ไมจ่  ากดัจ านวน) 
รอบที ่1  สปัดาหท์ี่ 2 เดอืน 

               มกราคม 

รอบที ่2 สปัดาหท์ี่ 2 เดอืน 

               เมษายน  
รอบที ่3  สปัดาหท์ี่ 2 เดอืน 

               กรกรกฎาคม 

รอบที ่4 สปัดาหท์ี่ 2 เดอืน 

               ตลุาคม 

รอบที ่1  ภายใน 15 

               มกราคม 

รอบที ่2  ภายใน 15  
               เมษายน 

รอบที ่3  ภายใน 15 

                กรกฎาคม 

รอบที ่4  ภายใน 15 

               ตลุาคม 

นักศกึษาที่
ส าเร็จการศกึษา
แล้ว 

รางวัลส าหรับผู้ส าเร็จ
การศกึษาในวงรอบ
หลักสูตรทีม่ี
ผลงานวจิยัตพีมิพ์
ระดับนานาชาต ิ

- 15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 

โท (5 ทนุ) 
เอก (10 ทนุ) 

- - 24 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
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จ ำนวนเงิน
(บำท)

1 ค่าหน่วยกิต (2 หน่วยกิต x 1,800 บาท) 3,600

รวม 3,600

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน
(บำท) (บำท)

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800

ค่าหน่วยกิต (9 หน่วยกิต x 1,800 บาท) 16,200 ค่าหน่วยกิต (9 หน่วยกิต x 1,800 บาท) 16,200

รวม 23,400 รวม 22,000

2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800

ค่าหน่วยกิต (6 หน่วยกิต x 1,800 บาท) 10,800 **ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำโท
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) 18,000 75,000 บำท
**ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำโท
75,000 บำท

รวม 36,000 รวม 5,800

3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800

รวม 7,200 รวม 5,800

103,800 บำท***รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์ (ภำคปกติ)*

ส ำหรับนักศึกษำรหัสท่ีข้ึนต้นด้วย 64

ช้ันปีท่ี
ภำคฤดูร้อนก่อนเปิดภำคเรียนท่ี 1

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

ช้ันปีท่ี
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

หมำยเหตุ
กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะต้องระบุค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานเองในระบบการลงทะเบียน
โดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2564 

*   ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในระยะเวลาการศึกษา 3 ปีการศึกษา 
    ท้ังน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท
** หลักสูตรเก็บค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำโท คนละไม่เกิน 150,000 บำท ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยมหิดล
    ส ำหรับกรณีท่ีนักศึกษำไม่ได้รับทุนสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำลดหย่อนเป็นรำยกรณี
*** ไม่รวมค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์


