
 

หลกัสูตร  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร) รหสัในการสมัคร  

สาขาวิชา  สขุศึกษาและสงเสรมิสุขภาพ (ภาคปกต)ิ คณะสาธารณสุขศาสตร 

ภาควชิา   สขุศึกษาและพฤติกรรมศาสตร         

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   15   คน 
 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร   

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทุีกสาขาวิชาในสาธารณสุขศาสตร , สายวิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม  ไมต่ํากวา 2.50 
3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ TOEFL ท่ีระดับคะแนน 470 คะแนน หรือTOEFL Computer –     
       based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS  
       ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ   บัณฑิตวิทยาลยั   
       มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณผีูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบ 
       ขอเขียนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจดัสอบ 
4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

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

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 

 
สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 

 
 

วชิาทีส่อบ 
 

เวลาทีส่อบ 
 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาสุขศึกษาและสงเสรมิสุขภาพ 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 15.00 น. 

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

 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
 
      หนวยกติ
 
หมวดวิชาแกน              10  
 
หมวดวิชาบังคบั              13  
 
หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา              4  
 
วิทยานิพนธ              12  
 

2 3 1 4 M G 0 0



      หนวยกติ
 
หมวดวชิาแกน     
 
PHBS 600 ชีวสถิติ ก           2(2-0-4) 
 
PHAD 672 การบริหารงานสาธารณสุขท่ัวไป         2(2-0-4) 
 
PHEP 619 พื้นฐานทางวิทยาการระบาด         2(2-0-4) 
 
PHHE 607 สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรพื้นฐานสําหรบังานสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ    2(2-0-4) 
 
PHID 663 พื้นฐานอนามยัส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามยั         2(2-0-4) 
 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
PHHE 628 การประยุกตทฤษฎทีางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรในงานสุขศึกษาและสงเสรมิสุขภาพ  2(2-0-4)  
 
PHHE 632 วิธีการวิจยัทางสุขศกึษาและสงเสรมิสุขภาพ        3(2-2-5)  
  
PHHE 634 กลวิธีและวธิีการทางสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ      3(2-2-5) 
 
PHHE 642 การวางแผนและประเมนิผลทางสุขศกึษา และสงเสรมิสุขภาพ     2(2-0-4)  
  
PHHE 666 สัมมนาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ       2(1-2-3) 
  
PHAD 516 จริยธรรมในระบบสุขภาพ         1(1-0-2) 
 
หมวดวชิาเลอืก     
 
PHHE 651 สุขศึกษาและสงเสรมิสุขภาพในโรคเรื้อรัง       2(2-0-4) 
 
PHHE 653 เพศศึกษารอบดานในโรงเรยีน        2(2-0-4) 
 
PHHE 655 สุขศึกษาและสงเสรมิสุขภาพในโรงพยาบาล       2(2-0-4)  
  
PHHE 657 การส่ือสารเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ         2(2-0-4)  
  
PHHE 659 การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางสุขศึกษาและสงเสรมิสุขภาพ      2(1-2-3)  
  
PHHE 673 การวัดและประเมินผลงานสุขศึกษาและสงเสรมิสุขภาพ       2(1-2-3)  
  
PHHE 690 สัมมนาการฝกอบรมเพื่อการพัฒนา        2(1-2-3) 
 
วทิยานพินธ 
 
PHHE 698 วิทยานพินธ                  12(0-48-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน 

1. การพัฒนาและการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  การปองกันและสงเสริมสุขภาพ 
โดยเนนโรคไรเชื้อท่ีเปนปญหาสําคัญของประเทศ 

2. พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ 
3. พฤติกรรมการมสีวนรวมในการแกปญหาสุขภาพชุมชน 
4. การสงเสรมิสุขภาพในโรงเรียน, สถานประกอบการ, โรงพยาบาลและชุมชน 

 
    
จุดเดนของหลกัสูตร 
     เปนหลักสูตรท่ีเนนการพัฒนาศักยภาพของผูเรยีนดานการวเิคราะหพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนงานโครงการ    
การดําเนนิงาน การประเมินผลโครงการ และการวิจัยสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และการสงเสรมิสุขภาพ 
 
 
 



 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา  

1. นักวิชาการสุขศึกษา นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ และนักวิชาการสาธารณสุข 
2. อาจารยวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 
3. นักวิชาการ นักวิจัยในองคกรภาครัฐ และเอกชน 

 
การสมคัร 
รับสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ 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   

เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. ผศ.ดร.มณรีตัน  ธรีะววิฒัน (E-mail : manirat.the@mahidol.ac.th) 
       หอง 3602 อาคาร 3 ชั้น 6 ภาควชิาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร 
       โทรศัพท 0 2354 8543 - 9 ตอ 3603    โทรสาร 0 2644 8999 

      2.    ผศ.ดร.ภรณ ี วฒันสมบรูณ  (E-mail : paranee.vat@mahidol.ac.th) 
      หอง 3506 อาคาร 3 ชั้น 5  ภาควชิาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร 

  โทรศัพท 02 354 8543-9 ตอ 3502  โทรสาร 0 2644 8999 
 

เจาหนาทีป่ระสานงานหลักสูตร 
1. นางสาวอรญัญา  จนัทร   (E-mail : aranya.cho@mahidol.ac.th, bu.phhe@gmail.com) 
    หอง 3601 อาคาร 3 ชั้น 6  ภาควิชาสุขศึกษาและพ ติกรรมศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร 
โทรศัพท 02 354 8543-9 ตอ 3604    โทรสาร 0 2644 8999 

 
 

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 


