
 

 
หลกัสูตร     ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ             รหสัในการสมคัร  
 

สาขาวิชา    วทิยาการเสพตดิ  (ภาคปกต)ิ         สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซยีน 

                      จาํนวนที่คาดวาจะรบัตลอดปการศกึษา จาํนวน  10  คน 

 

 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเทาทุกสาขา  และมีคุณสมบัตติามขอตอไปนี้อยางนอย 1 ขอ 

1. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  

2. มีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับการเสพตดิ ไมนอยกวา 1 ป 

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL 

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

       52 คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดย 

       ศูนยภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมคัรไมมผีลการสอบผานภาษาอังกฤษ 

         ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนทีบ่ณัฑติวิทยาลยัจดัสอบ  

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

 ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร(ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

5.   ผูท่ีมคีุณสมบัตนิอกเหนือจากเกณฑดงักลาว อาจไดรบัการพจิารณาคัดเลือกใหสมัครเขาศึกษาตามดลุยพินจิของ 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 
 

 
 
 

7 0 0 2 M G 0 0 

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 หรือประกาศบัณฑิตวิทยาลยั  

ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 

 

เอกสารแนบ  กรณุาสงคนื  งานรบันกัศกึษา 



โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                                 หนวยกติ  

หลกัสตูรปรญิญาโท แผน ก แบบ ก(2)     

หมวดวิชาบังคบั                 18    

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                6  

วิทยานิพนธ                 12 

 
                                                                                                                                                                หนวยกติ  

หมวดวชิาบงัคบั   

ADAD 500 พืน้ฐานของการเสพติด          3(3-0-6) 

ADAD 502 สัมมนา            2(2-0-4) 

ADAD 510 การศึกษาและดูงานดานวิทยาการเสพติด       2(0-6-2) 

ADAD 511 การฝกปฏบิัติงานดานวิทยาการเสพติด       2(0-2-6) 

ADAD 507 กฏหมายท่ีเก่ียวของกับสารเสพติด        3(3-0-6) 

ADAD 508 จิตวิทยาและจิตเวชศาสตรท่ีเก่ียวกับการเสพติด       3(3-0-6) 

ADAD 509 สถิติประยุกตสําหรบังานวิจยัดานวทิยาการเสพติด      3(2-2-5) 

หมวดวชิาเลอืก    

ADAD 505 หลกัการพ้ืนฐานของการวเิคราะหหาสารเสพติดทางหองปฏบิัติการ     3(2-2-5) 

ADAD 506 เภสัชวิทยาของสารเสพติด         3(3-0-6) 

ADAD 512 ศาสนากับการเสพติด         2(2-0-4) 

ADMP 618 จนิตทัศนทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในสาธารณสุขมูลฐาน     2(2-0-4) 

ADMP 632 การจัดการระบบบริการสาธารณสุขระดบัอําเภอและการจัดระบบดแูลปฐมภูม ิ   3(3-0-6) 

ADMP 633 การจัดการความรูในระบบดูแลสุขภาพ       2(1-2-3) 

วทิยานพินธ   

ADAD 698 วิทยานพินธ                 12(0 - 36-0) 

*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 

 

งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  

  -  การเสพติดและปจจัยทางสังคมท่ีเก่ียวของ 

      -  การบําบัด/ฟนฟูสมถรรมภาพผูเสพติด 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

       -    เปนหลกัสูตรบูรณาการของแขนงวิชา 3 กลุมใหญ คือ วิทยาศาสตร จิตวทิยา และสังคมศาสตร (Bio-Psycho-Social)  

โดยมีวัตถุประสงคมุงผลิตบณัฑติใหเปนผูนําของสังคมในดานการศึกษา และการวิจัยทางดานวิทยาการเสพตดิ เพือ่ใหเกิดประโยชน  แก 

สังคมและประเทศชาติ รวมท้ังสามารถนําความรูไปชวยในการดูแล บําบดั และฟนฟูสมรรถภาพท้ังดานรางกายและจิตใจของผูติดส่ิงเสพ 

ติดไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

 

การสมคัร 

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

 

 

 



หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129,  
     E-mail : gradthai@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 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณทํางาน       จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 

ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 

(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรปูถายใหสงไฟล 

รูปแบบ jpeg  

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

- นักวิชาการในสํานักงานราชการตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, โรงพยาบาล  

       กระทรวงสาธารณสุข 

- นักวิจยั 
 

อาจารยผูรบัผดิชอบ  

 1.  อ.ดร. ประภาพรรณ  จเูจรญิ   (E-mail : chprapapun@gmail.com) 

      หอง 2102  อาคารฝกอบรม  ชั้น1 หลักสูตรวทิยาการเสพติด 

 สถาบันพฒันาสุขภาพอาเซยีน  มหาวิทยาลยัมหิดล   ศาลายา 

 โทร. 0 2441 9873    โทรสาร 0 2441 9873 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

         นาง ทองคาํ  เหลางาม          (E-mail : thongkam.lao@mahidol.ac.th) 

     หอง 2102  อาคารฝกอบรม  ชั้น1 หลักสูตรวทิยาการเสพติด 

          สถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา 

         โทร. 0 2441 9873   โทรสาร 0 2441 9873 

 
 
หมายเหต ุ 1.  ดูรายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
 
 


