
 
หลกัสูตร     ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ    รหสัในการสมัคร  
 
สาขาวิชา    สงัคมศาสตรและสุขภาพ  (ภาคปกต)ิ    คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 

      
ภาควชิาสงัคมและสุขภาพ      จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษาจาํนวน 10 คน 

 

 

 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือเภสัชศาสตรบณัฑติ   

โดยมีแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา  3.50  

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50 

3. ผูสมัครท่ีกําลังศกึษาระดบัปริญญาโท  ภาควิชาสังคมและสุขภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ีไดศึกษารายวชิาของ 

หลักสูตร ปริญญาโทครบตามหลกัสูตร  ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสูตรไมต่ํากวา 3.50  ไดสอบ 

ผานการวัดคณุสมบตัิการเปลี่ยนสถานภาพเปนนกัศึกษาปริญญาเอก  และไดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตร ปริญญาโทที่กําลังศึกษา  จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกที่ประสงคเขาศึกษา   และจาก 

คณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล 

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  500  คะแนน  หรือ TOEFL             

Computer - based ท่ีระดับคะแนน 173 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 61  

คะแนน  หรือ  IELTS  ท่ีระดับคะแนน  5 คะแนน   กรณผีูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ    

ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

   

 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 

 
 
 
 

2 5 1 0 D 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 หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 



 
โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                           หนวยกติ 
Plan 2 
สําหรบัผูสาํเรจ็ปรญิญาตร ี  
  
หมวดวิชาบังคบั            27   
  
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา            9   
  
วิทยานิพนธ            48   
 
 
                                                                                                                                                           หนวยกติ
Plan 2 
สําหรบัผูสาํเรจ็ปรญิญาโท  
   
หมวดวิชาบังคบั             9   
  
หมวดวิชาเลือก             3   
  
วิทยานิพนธ            36   
  

 
       หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั 
สําหรบัผูทีส่าํเรจ็ปรญิญาตร ี
 
SHSH  501  สังคมวิทยาสุขภาพ         3(3-0-6) 
 
SHSH  502  มานุษยวิทยาการแพทย         3(3-0-6) 
 
SHSH  503  จติวิทยาสุขภาพ         3(3-0-6) 
 
SHSH  504  เศรษฐศาสตรสุขภาพ         3(3-0-6) 
 
SHSH  505  สถิติสําหรับนักวิจยั         3(3-0-6) 
 
SHSH  506  วทิยาระเบยีบวิธวีจิัยทางสังคมศาสตร       3(3-0-6) 
 
SHSH  600  ปรัชญาและทฤษฎสัีงคมศาสตร        3(3-0-6) 
 
SHSH  601  วธิีวิทยาการวจิัยทางสังคมศาสตรขัน้สูง       3(3-0-6) 
 
SHSH  602  สัมมนาทางสังคมศาสตรสุขภาพ        3(3-0-6) 
 
สําหรบัผูทีส่าํเรจ็ปรญิญาโท 
 
SHSH  600  ปรัชญาและทฤษฎสัีงคมศาสตร        3(3-0-6) 
 
SHSH  601  วธิีวิทยาการวจิัยทางสังคมศาสตรขัน้สูง       3(3-0-6) 
 
SHSH  602  สัมมนาทางสังคมศาสตรสุขภาพ        3(3-0-6) 
 
หมวดวชิาเลอืก 
 
SHSH  610  ทฤษฎีสังคมวทิยาสุขภาพ        3(3-0-6) 
 
SHSH  611  ทฤษฎีสังคมวทิยาสุขภาพรวมสมัย        3(3-0-6) 
 
SHSH  612  ทฤษฎีองคการ         3(3-0-6) 
 
SHSH  614  สถาบันการศกึษาและความไมเปนธรรมทางสุขภาพ      3(3-0-6) 
 



 
SHSH  615  งานและความไมเปนธรรมทางสุขภาพ       3(3-0-6) 
 
SHSH  616  ทฤษฎีสตรนียิม         3(3-0-6) 
 
SHSH  620  แนวคดิและทฤษฎทีางมานุษยวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย     3(3-0-6) 
 
SHSH  621  มานุษยวิทยาทางเพศภาวะและเพศวิถี       3(3-0-6) 
 
SHSH  622  วฒันธรรม  ความทุกขทางสังคมและสุขภาพ       3(3-0-6) 
 
SHSH  631  บคุลิกภาพ สุขภาพ และความเจ็บปวย       3(3-0-6) 
 
SHSH  632  จติวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบวกทางสุขภาพในประเดน็ท่ีเก่ียวของ    3(3-0-6) 
 
SHSH  633  จติวิทยาอปกต ิ         3(3-0-6) 
 
SHSH  634  การวัดพฤติกรรมและการสรางมาตรวัด       3(3-0-6) 
 
SHSH  641  การวางแผนและนโยบายสาธารณสุข       3(3-0-6) 
 
SHSH  642  นโยบายสาธารณะและสุขภาพ        3(3-0-6) 
 
SHSH  643  ระบบประกันสุขภาพ         3(3-0-6) 
 
SHSH  650  วทิยาระเบยีบวิธวีจิัยเชิงคุณภาพ        3(3-0-6) 
 
SHSH  651  สถิติหลายตัวแปร         3(3-0-6) 
 
SHSH  660  บทอานตามกําหนดทางสังคมศาสตรและสุขภาพ      3(3-0-6) 
 
วทิยานพินธ   
  
SHSH  699  วทิยานิพนธ           48/36(0-144-0/0-108-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
จุดเดนของหลกัสูตร 

1. เปนหลักสูตรสหวิทยาการท่ีนําองคความรูทางสังคมศาสตรทุกดานมาประยุกตใชกับสาธารณสุข  ซึง่เปนหลักสูตรท่ีม ี

ความรวมมือ  และมีผลงานวิจยัในระดบันานาชาติท่ีจะเสรมิสรางประสบการณและความรูใหกับนกัศึกษา เพื่อใหม ี

คุณสมบัติในระดบัเดียวกับท่ีจบปริญญาเอกจากตางประเทศ 

2. สาขาการวิจยัท่ีเนนหนักทางดานสังคมศาสตรสุขภาพทางเพศ เอชไอวี เอดส เพศภาวะ ระบบบริการสุขภาพ  สุขภาพ 

วัยรุนและผูดอยโอกาส  การจัดสรรทรพัยากรสุขภาพกับความเปนธรรม  ประกันคุณภาพ 

3. มีโครงการพานกัศึกษาไปศึกษาดูงานในตางประเทศ 

4. มีโครงการสนบัสนุนนักศึกษาไปศึกษาแลกเปลีย่นระหวางมหาวทิยาลยัท่ีมีความรวมมือในตางประเทศ 

 

ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา 

1. ทุนเฉลมิพระเกียรติ  60  ป  ครองราชสมบัติ   

2. ทุนหงษวิวัฒน  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

 

 

 

 



อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. นักวิชาการดานสังคมศาสตรและสุขภาพ 

2. นักวิจยัดานสังคมศาสตรและสุขภาพ 

3. นักวเิคราะหนโยบายดานสังคมศาสตรและสุขภาพ 

4. ผูนําองคกรดานสังคมศาสตรและสุขภาพ 

5. ผูเชีย่วชาญในศาสตรสังคมศาสตรและสุขภาพในระดับอุดมศึกษา 

 

Proposal/Concept paper  

     เมื่อสอบผานขอเขยีน  มีสิทธิเ์ขารับการสัมภาษณ  ใหเขยีนบทความวิชาการในหัวขอท่ีสนใจ  ประมาณ 5-10 หนา  

สงมาที่หลักสูตรฯ โดยตรง จํานวน 10 ชุด  มาท่ี:  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตรและสุขภาพ  

 ภาควชิาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  

 มหาวิทยาลยัมหิดล  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170  

 (วงเลบ็มมุซองวา "สงบทความวิชาการสอบคัดเลอืก")  

 หากมีขอสงสัยตดิตอเจาหนาท่ีหลักสูตรท่ี เบอรโทรศัพท 02-8002841 ตอ 1261, 1201 

 

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 

- 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.  รศ.ดร. พมิพวลัย  บญุมงคล   (E-mail : pimpawun@gmail.com) 

     หองพักอาจารย   อาคารคณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร 3   ชั้น  3   

     ภาควิชาสังคมและสุขภาพ    คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล ศาลายา 

 โทร 0 2800 2841  ตอ  1501    โทรสาร 0 2441 0251 

 

2.  อ.ดร. โธมสั  กวาดามซู      (E-mail : tguadamu@hotmail.com) 

     หองพักอาจารย   อาคารคณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร 3   ชั้น  3  

     ภาควิชาสังคมและสุขภาพ    คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล ศาลายา 

 โทร 0 2800 2841  ตอ  1501    โทรสาร 0 2441 0251 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

          นางรุงอรณุ  สงิคลปีระภา     (E-mail : rungarun.sin@mahidol.ac.th) 

          หองสํานักงานภาควิชาฯ  อาคารสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร 2  ชั้น 2   

          ภาควิชาสังคมและสุขภาพ  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ม.มหิดล  ศาลายา 

          โทรศัพท  0 2800 2841 ตอ 1261 โทรสาร 0 2441 0151        

 

 
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 


