
หลกัสูตร    วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต        รหสัในการสมัคร  
 
สาขาวิชา   วทิยาการระบาด  (ภาคปกต)ิ       คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
 
           จาํนวนที่คาดวาจะรบัตลอดปการศกึษา   10   คน 
 
 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

 
1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  

3. ตองมปีระสบการณการทํางานในดานวิทยาศาสตรสุขภาพอยางนอย 1  ป (โดยผูสมคัรตองสงหนังสือรับรองประสบการณ
ทํางานพรอมกับเอกสารการสมัคร) 

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

       Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 52  คะแนน  

หรือ  IELTS   ท่ีระดบัคะแนน 4.5   คะแนน    หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ    

 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ในวนัสอบขอเขยีนท่ีบณัฑิตวิทยาลัยจดัสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

 

ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน  อาจไดรบัการพิจารณาคดัเลอืกใหสมัครตามดุลพนิิจของ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดบีณัฑติวิทยาลัย 

 
 
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

8.30 – 11.30 น. 

      11.30 – 12.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 
 
 
 
 
 
 

2 0 2 5 M G 0 0 

 



โครงสรางหลกัสูตร       
 

                                                                                                                        
                                                                                                         หนวยกติ  
หมวดวิชาบังคบั                                                                                                     18   
   
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                                                                                                         6   
  
วิทยานิพนธ                                                                                                             12   
 
                                                                                                              หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั    
  
SIPV 501 แนวคิดพืน้ฐานทางระบาดวิทยา และสาธารณสุข                                             3(3-0-6)   
 
SIPV 502 ระบาดวิทยาเฉพาะกลุมโรค                                                                                   3(3-0-6) 
 
SIPV 503 รูปแบบ และระเบยีบวิธีวิจยัทางระบาดวิทยา                                                               3(3-0-6) 
 
SIPV 694 การฝกภาคสนามทางวิทยาการระบาด                                                                       3(1-6-0)  
 
PHBS 602 ชีวสถิติ ข                                                                                                        3(3-0-6)  
 
PHEP 602 หลักวิทยาการระบาด                                                                                          3(2-2-5) 
 
หมวดวชิาเลอืก   
 
PHEP 604 วิธกีารทางสถิติในงานวิทยาการระบาด 1                                                   3(3-0-6)   
 
PHBS 608 สถิติสุขภาพ                                                                                                3(3-0-6) 
 
PHBS 630 วิธกีารวิจยัทางวิทยาศาสตรสาธารณสุข                                                         3(3-0-6) 
 
PHBS 695 สัมมนาชีวสถิติ                                                                                           2(2-0-4) 
 
วทิยานพินธ    
  
SIPV 698 วิทยานิพนธ                                                                                                   12(0-36-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาระบาด มุงเนนการสรางบคุลากรที่มคีวามเปนเลศิดานวิจยัทางการแพทยและ 

สาธารณสุข โดยมีศักยภาพท่ีจะคดิดําเนนิการ การวิจยัและแกไขปญหาดานการแพทย และสาธารณสุขท้ังระดบัทองถ่ิน  

ระดับประเทศ และนานาชาติ โดยใชการวิจยัท่ีถูกตอง และอยูบนพื้นฐานของจรยิธรรมการวจิัยท่ีเหมาะสม 

 

หลกัสูตรฯ ตองการใหผูสมคัรสงหวัขอ Proposal / Concept Paper 

 ผูสมัครตองสงงานวิจยัท่ีสนใจจะทําวิทยานิพนธและรายละเอียด จาํนวน 1 หนากระดาษ A4 (ตามโครงสรางการเขียนงานวิจยั 

ท่ีแนบดานทาย) 

 
 
 
 
 
 



งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  
1. การเฝาระวังโรค (ระบบขายงานการเฝาระวังโรค)  
2. การควบคมุปองกันโรคติดเชื้อ   
3. การสืบสวน สอบสวนการระบาดของโรค 
4. อุบัติภยั สารพิษ และโรคท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม  
5. ปจจยัเส่ียงของโรคไรเชื้อ เชน มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ และชราภาพ 
6. ปญหาสุขภาพในผูสูงอาย ุ
7. ปจจยัเส่ียงดานโรคหลอดเลือดแข็งกระดาง และโรคไมติดตอ 

 
 
 
การสมคัร 
 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
 
หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน       จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg  

 
 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. นักวิชาการสาธารณสุข  

2. นักระบาดวทิยา / นักวิเคราะหนโยบายและแผนทางระบาดวิทยา 

3. นักวิจยัทางดานการแพทยและสาธารณสุข 
 
 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 
     1.   รศ.นพ.วนิยั  รตันสวุรรณ    (E-mail : srwrt@mahidol.ac.th) 

 หองสํานักงานภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  อาคารหอพักพยาบาล 3  ชั้น 7 

            ภาควชิาเวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

      โทรศัพท 0 2419 7286   โทรสาร 0 2411 5034   

 

     2.   ผศ.นพ.กมล  อดุม    (E-mail : skud@mahidol.ac.th) 

 หองสํานักงานภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  อาคารหอพักพยาบาล 3  ชั้น 7 

            ภาควชิาเวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

      โทรศัพท 0 2419 7286   โทรสาร 0 2411 5034   

 
 



เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

            นางสาวพชัชา  โตอนิทร  (E-mail : patcha.sipv@gmail.com) 

 หองสํานักงานภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  อาคารหอพักพยาบาล 3  ชั้น 7 

            ภาควชิาเวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

      โทรศัพท 0 2419 7286   โทรสาร 0 2411 5034   
 
 
หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
                   
                 หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129,  
             E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการเขียนงานวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการระบาด (2025MG00) 

 เพื่อใชในการพิจารณาการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
(ผูสมัครตองสง concept proposal จํานวน 1 หนากระดาษ A4  ไปยังหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่ E-mail : patcha.sipv@gmail.com) 
(สําหรับผูสมัคร รอบท่ี 1 สงกอนวันท่ี  5 มกราคม  2558 และผูสมัครรอบท่ี 2 สงกอนวันท่ี 16 เมษายน 2558) 

 
 ช่ือนักศึกษา _______________________________________________________ 

1. ช่ือเรื่องงานวิจัย  _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. คําถามงานวิจัย  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. รูปแบบงานวิจัย 

___________________________________________________________________________ 

5. ประชากร เกณฑการคัดเขาและคัดออก 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



6. ระยะเวลาที่ทํางานวิจัย  

___________________________________________________________________________ 

 

7. ผลลัพธที่วิจัย 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


