
                                                          

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี  
และสถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 

 

คู่มือนักศึกษำ 

หลักสูตรปรัชญำดุษฏีบัณฑิต 

สำขำวิชำโภชนศำสตร์ 



๑ 

 

คู่มือนักศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๑. ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร  
 มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านโภชนศาสตร์เชิงลึก มีความเป็นผู้น าทางวิชาการและงานวิจัย สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นอิสระ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิชาการใน
ระดับนานาชาติ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้  
 ๒.๑  มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม เจตนคติที่ดีในวิชาชีพและในการวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม 

 ๒.๒  มีความรู้ในระดับแนวหน้าอย่างเชี่ยวชาญในหลักการและทฤษฎีทางโภชนบ าบัด โภชนาการชุมชน 
พิษวิทยาโภชนาการ และโภชนาการเชิงการทดลอง เพ่ือน าไปประยุกต์ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม 

 ๒.๓ สามารถริเริ่มคิดและวิจัยที่มีผลต่อการสร้างองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติใหม่ด้วยตนเอง 
 ๒.๔ เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้น า สามารถให้ความเห็นในวิชาชีพ เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยหรือองค์กร 
และรับผิดชอบอย่างส าคัญในการขยายองค์ความรู ้และแนวปฏิบัติ  รวมทั ้งสร้างสรรค์แนวความคิดและ/หรือ
กระบวนการใหม่ในวิชาชีพ 

 ๒.๕  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติได้อย่างถูกต้อง สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ และใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่างดี 
 

๓. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

       ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หลักสูตร ฯ ก าหนดผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) ให้บัณฑิตที่จบ
การศึกษาสามารถ  

๓.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และเจตนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
และการท าวิจัย มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๓.๒ สังเคราะห์องค์ความรู้เชิงลึกทางด้านโภชนบ าบัด โภชนาการชุมชน พิษวิทยาโภชนาการ โภชนาการเชิง
การทดลอง และความรู้ที่เกี่ยวข้องในบริบทใหม่ ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับอาเซียนและสากล เพื่อ
พัฒนาและทดสอบทฤษฎีใหม่ หรือค้นหาค าตอบใหม่ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม  

๓.๓ วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญทางโภชนาการ โดยบูรณาการองค์ความรู้เชิงลึกด้านโภชนศาสตร์ 



๒ 

 

และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยวิธีการใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของชาติทั้ง 
ในปัจจุบันและในอนาคต 

๓.๔ ท างานวิจัยด้านโภชนศาสตร์เชิงลึกได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อสร้า งสรรค์งานวิจัยที่
ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม และตอบสนองการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน 

๓.๕ แสดงภาวะผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและพร้อมท างานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นบนจุดยืนของพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของ
โภชนศาสตร์ และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  

๓.๖ ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์และประมวลผล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการสื่อสาร และใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานทางวิชาการและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
 

๔.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 ๔.๑ ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biological science) 
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง  
  หรือ 

  ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดม - 
ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรองโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต ่ากว่า ๓.๕๐  
  หรือ   

  ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 
๓.๕๐  
  หรือ 

  ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาโภชนศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง 
 ๔.๒ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๔.๓ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

๕. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 ๕.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๗๓  
หน่วยกิต 

๕.๒ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอ่ืน ๆ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 
๔๙ หน่วยกิต 



๓ 

 

๕.๓ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

๕.๔ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาโภชนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง เข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๔๘ หนว่ยกิต 

 

๖. โครงสร้างหลักสูตร 
  จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ ดังนี้ 
              ๑) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ ๒๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๕   หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ ๔๘   หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า ๗๓   หน่วยกิต 

   ๒) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอ่ืน ๆ  
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ   ๙  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ๓๖  หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า ๔๙  หน่วยกิต 

   ๓) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์  
หมวดวิชาบังคับ    ๖   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ๓๖   หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
  

   ๔) ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความ  
      ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาโภชนศาสตร์ หรือสาขาที่ 
    เกี่ยวข้อง จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง  

หมวดวิชาบังคับ    ๖   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ๓๖   หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 

  



๔ 

 

๗. รายวิชาในหลักสูตร 
(๑) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*รมภศ ๕๐๑ พ้ืนฐานโภชนชีววิทยาและชีวเคมี ๒ (๒-๐-๔) 
RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  

(๒) หมวดวิชาบังคับ 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๐ หน่วยกิต 
สภภศ ๖๐๕ วิทยาศาสตร์โภชนาการขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
NUNU 605 Advanced Nutrition Science  
สภภศ ๖๓๓ สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางโภชนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
NUNU 633 Ph.D. Seminar in Nutrition   
รมภศ ๖๐๑ วิทยาศาสตร์โภชนาการ ๓ (๓-๐-๖) 
RANU 601 Nutrition Science  

รมภศ ๖๐๓ ชีวสถิติทางโภชนาการ ๒ (๒-๐-๔) 
RANU 603 Biostatistics in Nutrition  
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 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  
 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่น ๆ  ๙ หน่วยกิต                            
สภภศ ๖๐๕ วิทยาศาสตร์โภชนาการขั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
NUNU 605 Advanced Nutrition Science  
สภภศ ๖๓๓ สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางโภชนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
NUNU 633 Ph.D. Seminar in Nutrition   
รมภศ ๖๐๑ วิทยาศาสตร์โภชนาการ ๓ (๓-๐-๖) 
RANU 601 Nutrition Science  

*รายวิชาใหม่ 
 
 
 



๕ 

 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์  หรือ 
ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาโภชนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง       
๖ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สภภศ ๖๐๕ วิทยาศาสตร์โภชนาการขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
NUNU 605 Advanced  Nutrition Science  
สภภศ ๖๓๓ สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางโภชนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
NUNU 633 Ph.D. Seminar in Nutrition   

(๓)  หมวดวิชาเลือก   
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ๕ หน่วยกิต 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่น ๆ  ๔ หน่วยกิต 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หรือ ส าเร็จการศกึษาแพทยศาสตร-
บัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาโภชน-
ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง ๖ หน่วยกิต 

 สภภศ ๖๐๘ พิษวิทยาโภชนาการขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
NUNU 608 Advanced Nutritional Toxicology  
สภภศ ๖๒๒ โภชนาการคลินิกข้ันสูง ๓ (๓-๐-๖) 
NUNU 622 Advanced in Clinical Nutrition  
สภภศ ๖๓๑ โภชนาการทางคาร์โบไฮเดรตและไขมันขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
NUNU 631 Advanced Nutrition in Carbohydrates and Lipid  
*สภภศ ๖๓๔ วิทยาการทันสมัยด้านผลกระทบของโภชนาการและพิษวิทยาต่อ

สุขภาพ 
๓ (๓-๐-๖) 

NUNU 634 Current Impacts of Nutrition and Toxicology on Health  
*สภภศ ๖๓๕ โภชนพันธุศาสตร์ทางการวิจัยโภชนาการ ๓ (๓-๐-๖) 
NUNU 635 Nutrigenomics in Nutritional Research  
*สภภศ ๖๓๖ การประยุกต์ไอโซโทปเสถียรในงานด้านอาหารและโภชนาการ ๒ (๒-๐-๔) 
NUNU 636 Application of Stable Isotope in Food and Nutrition  

*สภภศ ๖๓๗ โภชนาการระดับโลกเพ่ือสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
NUNU 637 Global Perspectives of Nutrition for Health  

*รายวิชาใหม่ 
  

          นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร 

 
       



๖ 

 

     (๔)  วิทยานิพนธ์  
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สภภศ ๖๙๙  วิทยานิพนธ์ ๓๖ (๐-๑๔๔-๐) 
NUNU 699 Dissertation  

สภภศ ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๔๘ (๐-๑๙๒-๐) 
NUNU 799 Dissertation  

 

๘. โครงการวิจัยของหลักสูตร 
 งานวิจัยของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เป็นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไข
ปัญหาโภชนาการของประชาชนผสมผสานระหว่างโภชนาการคลินิก โภชนาการชุมชน พิษวิทยาทางอาหารและ
โภชนาการ และการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
  โภชนาการคลินิก (Clinical  Nutrition) 

(๑) การวิจัยเพื่อการวินิจฉัย การบ าบัดทางโภชนาการให้สอดคล้องกับภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย 

(๒) การวิจัยเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังและการชะลอความเสื่อมโดยใช้อาหารทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์อาหาร
ต่าง ๆ 

(๓) การวิจัยประสิทธิภาพการรักษาและการประเมินความปลอดภัยของการให้อาหารทางสายให้อาหาร และ
ทางหลอดเลือดด า 

  โภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมี (Experimental Nutrition and Biochemistry) 
(๑) การวิจัยเพื่อทราบองค์ประกอบของอาหาร เมตาบอลิสมของสารอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่าง

สารอาหาร 

(๒) การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อมูลคุณค่าอาหารไทย 

พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ (Toxicology in Food and Nutrition) 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับสารพิษในอาหาร กลไกการเกิดพิษ การวิเคราะห์สาร chemoprevention compound 
และการประเมินความปลอดภัย/ความเสี่ยงของอาหาร 

(๒) การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

(๓) การวิจัยด้านปัจจัยทางด้านพันธุกรรมกับภาวะโภชนาการ/การได้รับสารพิษ ต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ 
และการเกิดมะเร็ง 

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

(๒) การวิจัยเพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการของประชากร 

(๓) การวิจัยเพื่อสร้างเสริม และส่งเสริมสุขภาพของคนไทย 

(๔) การวิจัยการเผยแพร่สื่อสารและพฤติกรรมศาสตร์ 



๗ 

 

๙. แผนการศึกษา  
 ๑. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ชั้นปีที่ ๑ 

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

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ รมภศ ๖๐๑ วิทยาศาสตร์โภชนาการ        ๓ (๓-๐-๖) รมภศ ๖๐๙ วิทยาระเบียบวิธีวิธีวจิัยทาง ๓ (๓-๐-๖) 
 รมภศ ๖๐๓ ชีวสถิติทางโภชนาการ            ๒ (๒-๐-๔)                 โภชนาการ        

 รมภศ ๖๐๘ การประเมินทางโภชนาการ      
รมภศ ๖๒๙ พิษวิทยาโภชนาการ                    

๓ (๓-๐-๖) 
๑ (๑-๐-๒) 

รมภศ ๖๓๗ การอ่านและการคิดเชิง   
                วิพากษ์ทางโภชนศาสตร ์

๒ (๒-๐-๔) 

  

รวม ๙ หน่วยกิต 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                               ๒ หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต 

๒ สภภศ ๖๐๕ วิทยาศาสตร์โภชนาการขั้นสูง                   ๓ (๓-๐-๖) สภภศ ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                                                  ๙ (๐-๓๖-๐) 
 สภภศ ๖๓๓ สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทาง 

                โภชนศาสตร์   
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                          

๓ (๓-๐-๖) 
 

 ๓ หน่วยกิต 

  

 รวมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต รวม  ๙  หน่วยกิต 

๓ สภภศ ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                    ๙ (๐-๓๖-๐) สภภศ ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                                                  ๖ (๐-๒๔-๐) 
   รวม  ๙  หน่วยกิต รวม  ๖  หน่วยกิต 

๔ สภภศ ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                                                  ๖ (๐-๒๔-๐) สภภศ ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                          ๖ (๐-๒๔-๐)  
รวม  ๖  หน่วยกิต    รวม  ๖  หน่วยกิต 

๕ สภภศ ๗๙๙ วิทยานพินธ์                          ๖ (๐-๒๔-๐)                      สภภศ ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                          ๖ (๐-๒๔-๐)  

   รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๖  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 ๒. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอ่ืน ๆ  
 

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ชั้นปีที่ ๑ 

รมภศ ๕๐๑ พื้นฐานโภชนชีววิทยาและชีวเคมี  ๒ (๒-๐-๔) (วิชาปรับพื้นฐาน: ไม่นับหน่วยกติ) 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ รมภศ ๖๐๑ วิทยาศาสตร์โภชนาการ                              ๓ (๓-๐-๖) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า        ๔ หน่วยกิต 

 สภภศ ๖๐๕ วิทยาศาสตร์โภชนาการขั้นสูง                                  ๓ (๓-๐-๖) 
 สภภศ ๖๓๓ สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทาง ๓ (๓-๐-๖) 
                 โภชนศาสตร ์  

 รวม ๙ หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 

๒ สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ ์        ๖ (๐-๒๔-๐) สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์                                                    ๖ (๐-๒๔-๐) 
     รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๖  หน่วยกิต 

๓   สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์                          ๖ (๐-๒๔-๐) สภภศ ๖๙๙ วิทยานพินธ์                          ๖ (๐-๒๔-๐)                    
     รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๖  หน่วยกิต 

๔ สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์                                     ๖ (๐-๒๔-๐) สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์                                                      ๖ (๐-๒๔-๐) 
  รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๖ หน่วยกิต 

 

 ๓. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หรือส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร-
บัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความ ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง 

 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ สภภศ ๖๐๕ วิทยาศาสตร์โภชนาการขั้นสูง       ๓ (๓-๐-๖) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต 

 สภภศ ๖๓๓ สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทาง  
                โภชนศาสตร์               

๓ (๓-๐-๖)   

 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า   ๒  หน่วยกิต   

 รวมไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 

๒ สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์                                              ๙ (๐-๓๖-๐) สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์                                                ๙ (๐-๓๖-๐) 
 รวม  ๙  หน่วยกิต รวม ๙ หน่วยกิต 

๓ สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙ (๐-๓๖-๐) สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ ์ ๙ (๐-๓๖-๐) 
 รวม  ๙  หน่วยกิต รวม ๙  หน่วยกิต 

 

 

 



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 

๑๐. Flow chart/timeline ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก 

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.42) 

 

       Dissertation approved for defense 

 

  Dissertation defense 

 

Approval of dissertation 



๑๐ 

 

๑๑. การสอบวัดคุณสมบัติ 
 ๑๑.๑  วัตถุประสงค์ 

       เพ่ือประเมินความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ก่อนการท า
วิทยานิพนธ์ โดยประเมินด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

๑๑.๑.๑  ความรู้พื้นฐานทางโภชนศาสตร์ (Basic knowledge in nutrition) 
๑๑.๑.๒  ความรู ้ทางวิชาการใหม่ ๆ ที ่เกี ่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับโภชนศาสตร์ (Current or hot 

nutrition-related issues) 

๑๑.๑.๓  แนวคิดและความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ในการแก้ปัญหา (Concepts and 

solution to problems) 

 ๑๑.๒  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดคุณสมบัติ 
๑๑.๒.๑  นักศึกษาต้องสอบผ่านทุกรายวิชาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

๑๑.๒.๒  นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐  
๑๑.๒.๓  นักศึกษาต้องสอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก ตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื ่องมาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘   

๑๑.๒.๔  ส าหรับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี ต้องมีผลงานในรูปแบบบทความ
ทบทวนวิชาการ (Review article) และตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai-Journal Citation Index: TCI) กลุ ่มที ่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ทั ้งนี ้ ขึ ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

๑๑.๓  ลักษณะการสอบและหัวข้อการสอบ 

การสอบมี ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การสอบข้อเขียน และส่วนที่ ๒ การสอบปากเปล่า 
ส่วนที่ ๑ การสอบข้อเขียน 

๑๑.๓.๑ นักศึกษาส่งโครงร่างงานวิจัย ที่ไม่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ ล่วงหน้า ๑๔ วันก่อนการสอบ                                                   
๑๑.๓.๒ คณะกรรมการออกข้อสอบที่เป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐาน และหรือความรู้ประยุกต์ การคิด

วิเคราะห์ โดยใช้โครงร่างงานวิจัยในข้อ ๑๑.๓.๑ เป็นแนวทางการออกข้อสอบ 

๑๑.๓.๓ จ านวนข้อสอบ ๖ ข้อ เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง                 
๑๑.๓.๔ ประกาศผลสอบข้อเขียนภายใน ๑๔ วันหลังการสอบ 

 ๑๑.๓.๕ นักศึกษาต้องสอบได้คะแนนข้อเขียนไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในส่วนที่ ๒ 
ต่อได้ 

ส่วนที่ ๒ การสอบปากเปล่า 



๑๑ 

 

นักศึกษาจะต้องสอบส่วนที่ ๒ การสอบปากเปล่า ภายใน ๓๐ วันหลังจากการสอบผ่านส่วนที่ ๑ หาก
เกินก าหนดดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังไม่ได้สอบปากเปล่า ผลการสอบส่วนที่ ๑ การสอบข้อเขียนที่สอบผ่านแล้ว จะถูก
ยกเลิก และนักศึกษาจะต้องสอบส่วนที่ ๑ ใหม ่

การสอบปากเปล่า จะเป็นการสอบโครงร่างงานวิจัยที่ใช้ในส่วนที่ ๑ 

  นักศึกษาต้องสอบได้คะแนนจากกรรมการแต่ละท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ (ตามแบบฟอร์มประเมิน
การสอบปากเปล่า) จึงจะถือว่าผ่าน 

๑๑.๔  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๑๑.๔.๑ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต 

ศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
๑๑.๔.๒ กรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้  
๑๑.๔.๒.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

           ๑๑.๔.๒.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

๑๑.๔.๓ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  โดยไม่ใช่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์          

๑๑.๕  กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งแรก  
๑๑.๕.๑ หากนักศึกษาสอบส่วนที่ ๑ การสอบข้อเขียนในครั้งแรกปรากฏผล “ไม่ผ่าน” นักศึกษามี

โอกาสสอบส่วนที่ ๑ การสอบข้อเขียนอีก ๑ ครั้ง ภายใน ๓๐ วันหลังจากการประกาศผลสอบ 

๑๑.๕.๒ หากนักศึกษาสอบส่วนที่ ๒ การสอบปากเปล่าในครั้งแรกปรากฏผล “ไม่ผ่าน” นักศึกษามี
โอกาสสอบส่วนที่ ๒ การสอบปากเปล่าอีก ๑ ครั้ง ภายใน ๖๐ วันหลังจากการสอบปากเปล่าครั้งแรก โดยในการสอบ
ครั้งที ่๒ นี้ คณะกรรมการอาจให้นักศึกษาปรับเปลี่ยนโครงร่างงานวิจัยที่จะใช้สอบปากเปล่าได้ 

๑๑.๕.๓ กรณีที่ผลการสอบครั้งที่ ๒ ปรากฏผล “ไม่ผ่าน” ไม่ว่าจะเป็นการสอบส่วนที่ ๑ การสอบ
ข้อเขียน หรือส่วนที่ ๒ การสอบปากเปล่า ให้ประธานหลักสูตร ฯ น าผลการสอบเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หมวดที่ ๗ การสอบวัดคุณสมบัติ ข้อ ๕๔.๔.๔ ดังต่อไปนี้ 

๑๑.๕.๓.๑ เสนอขอให้นักศึกษาผู ้นั ้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไปยังคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  

หรือ 

          ๑๑.๕.๓.๒ เสนอขอเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น จากระดับปริญญาเอก มาเป็น
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์  

๑๑.๖  กรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนสายงานการท าวิทยานิพนธ์ภายหลังสอบผ่านวัดคุณสมบัติ 



๑๒ 

 

กรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติปรากฏผล “ผ่าน” แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงสายงานการท าวิทยา- 
นิพนธ์ในภายหลัง นักศึกษาผู้นั้นไม่ต้องสอบวัดคุณสมบัติใหม่ แต่ขอให้เป็นดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการ
ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ 

 

๑๒. คุณสมบัตินักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านก่อนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  

๑๓.  ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ 
๑๓.๑ นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
๑๓.๒ นักศึกษาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
๑๓.๓ นักศึกษาเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๒ ภาคการศึกษานับตั ้งแต่เริ ่มลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์ (ดูรายละเอียดของขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในภาคผนวก) 

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

๑๓.๕ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม  
บฑ.๔๒ พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ที่ได้ด าเนินการแล้ว และแผนการท า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไป เมื ่อสิ ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา (ดู Flow chart/ 
timeline ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

๑๓.๖ นักศึกษาจะขอสอบวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

๑๓.๗  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป นักศึกษาจะต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์แบบ
ปากเปล่าอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อ ๑ ปีการศึกษา ในกิจกรรมสัมมนาความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่
หลักสูตรจัด 

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

 

๑๔.  การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การเผย 
แพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกคน ต้องเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
๑๔.๑ บทความวิจัย (research article) 



๑๓ 

 

๑๔.๑.๑ บทความวิจัย ต้องมาจากผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  ที ่มีระบบประเมินบทความโดยผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(international peer-reviewed journal) ส าหรับบทความ systematic review และ meta-analysis จะต้องเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑๔.๑.๒ การระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อนักศึกษาผู้ขอส าเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้แต่งล าดับแรก (first author) 

หรือผู้แต่งหลัก (corresponding author) หากมีความจ าเป็นไม่สามารถระบุชื่อผู้แต่งล าดับแรกหรือผู้แต่งหลักได้ ให้
เสนอเหตุผลความจ าเป็นขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนส่งบทความวิจัยไปยังวารสารเพื่อตีพิมพ์เป็นรายกรณี 

๑๔.๑.๓ การระบุส ังก ัดของนักศึกษาผู ้ขอส าเร ็จการศึกษา ต้องระบุช ื ่อส ่วนงานที ่ศ ึกษาและ
มหาวิทยาลัยมหิดลในล าดับแรก กรณีมีความจ าเป็นไม่สามารถระบุสังกัดของนักศึกษาผู้ขอส าเร็จการศึกษาในล าดับแรก
ได้ ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็นขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนส่งบทความวิจัยไปยังวารสารเพื่อตีพิมพ์เป็นราย
กรณ ี

๑๔.๑.๔ การส่งบทความวิจัยไปยังวารสาร นักศึกษาจะส่งบทความวิจัยไปเผยแพร่ได้ หลังจากที่ได้รับ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 

๑๔.๒ วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์บทความวิจัยต้องเป็นส านักพิมพ์ที่มีคุณภาพหรือวารสารที่มีคุณภาพ 

๑๔.๒.๑ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศหรือตีพิมพ์ในประเทศไทย ที่มีระบบ
ประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ หรือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีฉบับล่าสุดปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  

๑๔.๒.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศหรือตีพิมพ์ในประเทศไทย ที่มีระบบ
ประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากลใด ๆ แต่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ว่ามีคุณภาพเหมาะสมส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ วารสารวิชาการ
ที่เป็น Open Access ต้องไม่เป็นวารสารที่ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพ 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการต้องมิใช่เป็นการ
ตีพิมพ์จากการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (Conference) 

  ในกรณีที่มีข้อสงสัย นักศึกษาสามารถเสนอวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้ผู ้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งบทความวิจัยไปยังวารสารเพื่อตีพิมพ์และใช้ในการขอส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก โดยกรอกแบบฟอร์ม บฑ.๔๓ พร้อมแนบข้อมูลของวารสารฉบับล่าสุดที่ระบุว่ามีระบบประเมิน
บทความ  

    

๑๕.  ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

๑๕.๑ ทุนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ดูรายละเอียดในภาคผนวก และรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ 
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/scholarship) 



๑๔ 

 

    - ทุนระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
- ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

- ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเดินทางไปน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

 ระดับนานาชาติ 
๑๕.๒ ทุนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่

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

- ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ  

- ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  
- ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (Research Assistantships, RA)  

 

๑๖. 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 

 

 



๑๕ 

 

กิจกรรม ก าหนดการ หมายเหต ุ

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  

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  



๑๖ 

 

กิจกรรม ก าหนดการ หมายเหต ุ

๓๐. นักศึกษาพบประธานหลักสูตร (Program Director) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ก.ค. ๒๕๖๕ ติดตาม
ประกาศจาก

หลักสูตร 

      นอกเหนือจากกิจกรรมดังตารางข้างต้น หลักสูตรอาจมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เพิ่มเติม โปรดติดตามประกาศจากหลักสูตร 

 

๑๗. ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและการร้องเรียนของนักศึกษา 

๑๗.๑ ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตรโดยตรง (รายละเอียดตามข้อ ๑๙) 

๑๗.๒ ผ่านระบบ E-mail, กลุ่ม Line (โดยจะตอบกลับภายใน ๒๔ ชั่วโมง) 
๑๗.๓ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของหลักสูตร (https://www.rama.mahidol.ac.th/nutrition/) ช่องแสดง

ความ คิดเห็นและการร้องเรียนของนักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของทุกวันท าการ 

๑๗.๔ แบบประเมินหลักสูตรซึ่งก าหนดให้ท า ๑ ครั้งต่อภาคการศึกษา 

๑๗.๕ กล่องรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (หน้าห้องของหน่วยบริการการศึกษา สถาบันโภชนาการ และใน   
ห้องพักนักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
 

๑๘. สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา 

๑๘.๑ บัตรแสดงตนการเป็นนักศึกษา สามารถรับบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
-  เข้าห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาลัยมหิดล 

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

อ่ืน ๆ (ดูตารางเดินรถบัสใน http://www.op.mahidol.ac.th/orga/th/unit-cs/services-shuttle.html) 

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

- ท าบัตรประจ าตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี 
- ท าบัตรศูนย์อาหารของโรงพยาบาลรามาธิบดี 

๑๘.๒ 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 

๑๘.๓ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ขอใช้ wifi ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับ notebook หรือสมาร์ทโฟน 

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

 



๑๗ 

 

๑๙.  ผู้ประสานงานหลักสูตร 

 ๑๙.๑  ประธานหลักสูตร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย 

  กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  jintana.sir@mahidol.ac.th 

 ๑๙.๒  เลขานุการหลักสูตร 

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) 

 สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์   
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 sprapimporn@gmail.com 

 ๑๙.๓  เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร 

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 น.ส.อลิสา ชีไธสง 
 นักวิชาการศึกษา 

 กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๒๐๑ ๒๖๒๕ 

 alisa.che@mahidol.ac.th 
 

 น.ส.วุฒารักษ์ พ่ึงพุทโธ 

 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 



๑๘ 

 

 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 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

สารบัญภาคผนวก 
 

๑.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
     สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ 

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

๒. ประกาศหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
     และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

     ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓.  ประกาศหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี  
  บัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประกาศ ณ วันที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

๕.  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 

     ระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖.  การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัย  
     มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๗.  ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

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

     บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจ าป ี

     การศึกษา ๒๕๖๔  

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

๙.  ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา 
       รหัสที่ข้ึนต้นด้วย ๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ 
       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 



 

 

 

 

 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง หลักเกณฑ:การตีพิมพ:ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ:เพ่ือขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

พ.ศ. ๒๕๖๔  

……………………………………. 

 

โดยที่เป*นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ;การเผยแพร?วิทยานิพนธ; เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ใหNสอดคลNองกับ ขNอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว?าดNวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ;มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ขNอ ๑๔ เกณฑ;การขอสำเร็จการศึกษา ที่กำหนดการเผยแพร?วิทยานิพนธ;เป*นเงื่อนไขประการหนึ่งใน
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห?งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และขNอ ๕ 
วรรคสาม ของขNอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว?าดNวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๗ เมษายน ๒๕๖๔ ออกประกาศไวNดังน้ี 

ขNอ ๑. ใหNยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ;การตีพิมพ;ผลงานวิจัย
จากวิทยานิพนธ;เพ่ือขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  

ขNอ ๒. ประกาศนี้ใหNใชNกับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกคนที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ขNอ ๓. บทความวิจัย (Research article) 
บทความวิจัยตNองมาจากผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ;เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

และตีพิมพ;ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีระบบประเมินบทความโดยผูNทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
( international peer-reviewed journal)  สำหร ับบทความ systematic review และ  meta-analysis 
จะตNองเสนอผูNทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาใหNความเห็นชอบ 

๓.๑ การระบุช่ือผูNแต?ง 
ชื่อนักศึกษาผูNขอสำเร็จการศึกษาตNองเป*นผูNแต?งลำดับแรก (first author) หรือผูNแต?งหลัก 

(corresponding author) หากมีความจำเป*นไม?สามารถระบุชื ่อผูNแต?งลำดับแรกหรือผูNแต?งหลักไดN ใหNเสนอ
เหตุผลความจำเป*นขออนุมัติต?อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก?อนส?งบทความวิจัยไปยังวารสารเพ่ือตีพิมพ;เป*นรายกรณี 

 
 

/๓.๒ การระบุสังกัด… 



 

 

 

 

-๒- 
 
๓.๒ การระบุสังกัดของนักศึกษาผูNขอสำเร็จการศึกษา 

ตNองระบุชื่อส?วนงานที่ศึกษาและมหาวิทยาลัยมหิดลในลำดับแรก กรณีมีความจำเป*นไม?
สามารถระบุสังกัดของนักศึกษาผูNขอสำเร็จการศึกษาในลำดับแรกไดN ใหNเสนอเหตุผลความจำเป*นขออนุมัติต?อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก?อนส?งบทความวิจัยไปยังวารสารเพ่ือตีพิมพ;เป*นรายกรณี 

๓.๓ การส?งบทความวิจัยไปยังวารสาร  
นักศึกษาจะส?งบทความวิจัยไปเผยแพร?ไดN หลังจากที่ไดNรับอนุมัติหัวขNอวิทยานิพนธ;จาก

บัณฑิตวิทยาลัยแลNว 
ขNอ ๔. วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ;บทความวิจัยตNองเป*นสำนักพิมพ;ท่ีมีคุณภาพหรือวารสารท่ีมีคุณภาพ 

๔.๑ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ;ในต?างประเทศหรือตีพิมพ;ในประเทศไทย ที่มีระบบ
ประเมินบทความโดยผูNทรงคุณวุฒิจากภายนอก ตีพิมพ;เผยแพร?ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ;หรือฉบับ
อิเล็กทรอนิกส; โดยมีฉบับล?าสุดปรากฏช่ืออยู?ในฐานขNอมูลระดับนานาชาติ ดังต?อไปน้ี   

(๑) Web of Science เฉพาะฐานขNอมูล 
-Science Citation Index Expanded (SCIE) 
-Social Sciences Citation Index (SSCI) 
-Arts & Humanities Citation Index (AHCI) 

(๒) Scopus  
(๓) ERIC  
(๔) JSTOR  
(๕) MathSciNet  
(๖) Project Muse  
(๗) PubMed 

๔.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ;ในต?างประเทศหรือตีพิมพ;ในประเทศไทย ที่มีระบบ
ประเมินบทความโดยผูNทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไม?อยู?ในฐานขNอมูลสากลใด ๆ แต?ไดNรับการยอมรับจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร; วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการส?งเสริม
วิทยาศาสตร; วิจัยและนวัตกรรม ว?ามีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการตีพิมพ;เผยแพร?ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก   
ท้ังน้ี วารสารวิชาการท่ีเป*น Open Access ตNองไม?เป*นวารสารท่ีตีพิมพ;โดยสำนักพิมพ;ท่ีไม?มีคุณภาพ 

การตีพิมพ;เผยแพร?ผลงานวิทยานิพนธ;หรือส?วนหนึ่งของวิทยานิพนธ;ในวารสารวิชาการตNองมิใช?
เป*นการตีพิมพ;จากการนำเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ (Conference) 

 
 

/ขNอ ๕ สำหรับวารสาร… 



 

 

 

 

-๓- 
 

ขNอ ๕. สำหรับวารสารที่ไม?อยู ?ในหลักเกณฑ;ตามขNอ ๔ ตNองเสนอผูNทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาใหNความเห็นชอบ ก?อนที่จะส?งบทความวิจัยไปยังวารสารเพื่อตีพิมพ;และใชNในการขอสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก โดยกรอกแบบฟอร;ม บฑ.๔๓ พรNอมแนบขNอมูลของวารสารฉบับล?าสุดที่ระบุว?ามีระบบ
ประเมินบทความ 

ขNอ ๖. ในกรณีที ่ไม?สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ไดN ใหNอยู ?ในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณา และใหNถือคำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยน้ันเป*นท่ีส้ินสุด 

 
ท้ังน้ี ใหNใชNบังคับสำหรับการส?ง (submission) บทความวิจัยไปยังวารสาร ตั้งแต?วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เป*นตNนไป 
 

  
 
 
 
             (ศาสตราจารย; ดร. แพทย;หญิงพัชรีย; เลิศฤทธ์ิ) 
                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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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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1) ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

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 (7 หน่วยกิต x 1,800  บาท) 12,600

รวม 23,400 รวม 18,400

2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800

ค่าหน่วยกิต (9 หน่วยกิต x 1,800 บาท) 16,200 ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ 4,200

รวม 23,400 รวม 10,000

3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800

ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (48 หน่วยกิต) 72,000 **ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก
**ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก 150,000 บำท
150,000 บำท

รวม 79,200 รวม 5,800

4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 5,800

รวม 7,200 รวม 5,800

5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 5,800

รวม 7,200 รวม 5,800

189,800 บำท

ช้ันปีท่ี
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์*
ส ำหรับนักศึกษำรหัสท่ีข้ึนต้นด้วย 64

ช้ันปีท่ี
ภำคฤดูร้อนก่อนเปิดภำคเรียนท่ี 1

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

***รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร

*  ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในระยะเวลาการศึกษา 5 ปีการศึกษา 
    ท้ังน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท
** หลักสูตรเก็บค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำโท คนละไม่เกิน 300,000 บำท ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยมหิดล
    ส ำหรับกรณีท่ีนักศึกษำไม่ได้รับทุนสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำลดหย่อนเป็นรำยกรณี
*** ไม่รวมค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์
หมำยเหตุ
กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะต้องระบุค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานเองในระบบการลงทะเบียน
โดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2564 



ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์*
ส ำหรับนักศึกษำรหัสท่ีข้ึนต้นด้วย 64

2) ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำอ่ืนๆ

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 (4 หน่วยกิต x 1,800 บาท) 7,200

รวม 23,400 รวม 13,000

2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800

ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ 4,200 ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 54,000

**ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก
150,000 บำท

รวม 11,400 รวม 59,800

3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800

**ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก
150,000 บำท

รวม 7,200 รวม 5,800

4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800

รวม 7,200 รวม 5,800

137,200 บำท

ช้ันปีท่ี
ภำคฤดูร้อนก่อนเปิดภำคเรียนท่ี 1

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

*** ไม่รวมค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์

ช้ันปีท่ี
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

***รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร

*  ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในระยะเวลาการศึกษา 4 ปีการศึกษา 
    ท้ังน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท
** หลักสูตรเก็บค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำโท คนละไม่เกิน 300,000 บำท ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยมหิดล
    ส ำหรับกรณีท่ีนักศึกษำไม่ได้รับทุนสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำลดหย่อนเป็นรำยกรณี

หมำยเหตุ
กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะต้องระบุค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานเองในระบบการลงทะเบียน
โดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2564 



ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์*
ส ำหรับนักศึกษำรหัสท่ีข้ึนต้นด้วย 64

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน
(บำท) (บำท)

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800

ค่าหน่วยกิต (8 หน่วยกิต x 1,800 บาท) 14,400 ค่าหน่วยกิต (4 หน่วยกิต x 1,800 บาท) 7,200

รวม 21,600 รวม 13,000

2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800

ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ 4,200 ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 54,000

**ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก
150,000 บำท

รวม 11,400 รวม 59,800

3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800

**ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก
150,000 บำท

รวม 7,200 รวม 5,800

118,800 บำท

    ส ำหรับกรณีท่ีนักศึกษำไม่ได้รับทุนสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำลดหย่อนเป็นรำยกรณี

3) ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำโภชนศำสตร์ หรือส ำเร็จกำรศึกษำแพทยศำสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงควำมรู้ควำม 
ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำวิชำโภชนศำสตร์หรือสำขำท่ีเก่ียวข้องจำกแพทยสภำหรือแพทยสภำรับรอง

ช้ันปีท่ี
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

***รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร

*  ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในระยะเวลาการศึกษา 3 ปีการศึกษา 
    ท้ังน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท
** หลักสูตรเก็บค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำโท คนละไม่เกิน 300,000 บำท ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยมหิดล

*** ไม่รวมค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์
หมำยเหตุ
กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะต้องระบุค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานเองในระบบการลงทะเบียน
โดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2564 


