
หลกัสูตร    ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ    รหสัในการสมัคร  

สาขาวิชา   สงัคมศาสตรและสุขภาพ (ภาคปกต)ิ  คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 

ภาควชิา     สงัคมและสุขภาพ จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  10   คน 

 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

แผน ก แบบ ก 2  

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาแลว  หรือกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทายในระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวชิา ในสถาบนั 

       ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัรอง 

2. ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  ในกรณีท่ีคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรต่ํากวา 2.50 ตองมีประสบการณ 

  ในการทํางานท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

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

คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนย 

ภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ    

ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
 

 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 

2 5 1 0 M G 0 0 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาสังคมศาสตรประยุกต 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาสังคมศาสตรประยุกต 

       8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

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



โครงสรางหลกัสูตร 
 

                                                                                                                                                             หนวยกติ 
แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคบั            18   
 

หมวดวิชาเลือก             6   
 

วิทยานิพนธ           12 
 
แผน ข 
หมวดวิชาบังคบั           18 
 
หมวดวิชาเลือก           12 
 
สารนิพนธ             6 
 

 
      หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั   
 
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) 
 
หมวดวชิาเลอืก   
  
SHSH  510  สังคมวิทยาสุขภาพเก่ียวกับความเจ็บปวยเรื้อรัง     3(3-0-6) 
 
SHSH  511  ความไมเปนธรรมทางสังคมกับสุขภาพของผูหญิง     3(3-0-6) 
 
SHSH  512  สังคมวิทยาสิทธิการเจริญพนัธุและเพศสัมพนัธ     3(3-0-6) 
 
SHSH  513  ความไมเปนธรรมทางสุขภาพและปจจยัสังคมกําหนดสุขภาพ    3-(3-0-6) 
 
SHSH  514  โลกาภิวตันและความไมเปนธรรมทางสุขภาพ     3(3-0-6) 
 
SHSH  515  ระบบสุขภาพและความไมเปนธรรมทางสุขภาพ     3(3-0-6) 
 
SHSH  516  การศึกษาอิสระ        3(3-0-6) 
 
SHSH  517  ตวัตน  อัตลักษณ  อนัตตาและสุขภาพ      3(3-0-6) 
 
SHSH  520  มานุษยวิทยาการแพทยและระบบสุขภาพ      3(3-0-6) 
 
SHSH  521  อาหาร  วัฒนธรรม  และสุขภาพ       3(3-0-6) 
 
SHSH  522  สังคมศาสตร  ความพิการ  และสูงวัย      3(3-0-6) 
 
SHSH  530  จติวิทยาชมุชน        3(3-0-6) 
 
SHSH  531  จติวิทยาการส่ือสาร        3(3-0-6) 
 
SHSH  532  การปรบัเปลี่ยนความคิด  พฤติกรรมในบรบิทการสงเสรมิสุขภาพ   3(3-0-6) 
 
SHSH  540  พลวัตรประชากรกับการสาธารณสุข      3(3-0-6) 



 
SHSH  541  พื้นฐานเศรษฐศาสตรสุขภาพ       3(3-0-6) 
 
SHSH  550  กฎหมายการแพทยและจริยศาสตร      3(3-0-6) 
 
SHSH  551  กฎหมายคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพอนามยั     3(3-0-6) 
 
SHSH  552  กฎหมายการสาธารณสุข       3(3-0-6) 
 
วทิยานพินธ   
SHSH  698  วทิยานิพนธ         12(0-36-0) 
 
สารนพินธ 
SHSH  697  สารนิพนธ         6(0-18-0) 
 
* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

 
 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  

 1.    วัฒนธรรม พฤติกรรมสุขภาพ  

       2.    ความเสมอภาคทางสังคมกับสุขภาพ 

 3.    สุขภาพจิตและความเครยีด 

4.    สังคมศาสตรโรคเขตรอน 

5.  สุขภาพและความปลอดภยัในการทํางาน 

6.  สังคมศาสตรโรคเรื้อรงั/โรคตดิเชื้อ 

7.  สุขภาพของผูหญิงและอนามัยเจริญพันธุ 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

 เปนหลักสูตรสาขาวิชาทางสังคมศาสตร เนนสังคมวิทยา มานุษยวทิยา จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร  ประยุกตใชในการ 

อธิบายสาเหตุและการปองกันการเจบ็ปวย  การบํารุงรักษาและฟนฟูสุขภาพ  ตลอดจนความเขาใจในเรื่องระบบสาธารณสุข  และ 

การวิจยัทางสังคมศาสตรและสุขภาพ   มีโครงการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในตางประเทศ  และโครงการสนับสนุนนักศึกษาไป 

ศึกษาแลกเปล่ียนระหวางมหาวทิยาลยัท่ีมีความรวมมือในตางประเทศ 

 

ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา 

1. ทุนเฉลมิพระเกียรติ  60  ป  ครองราชสมบัติ   

2. ทุนหงษวิวัฒน  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. นักวิชาการดานสังคมและสุขภาพ 

2. นักวิจยัท่ีมีทักษะดานสังคมและสุขภาพ 

3. ผูปฏิบตัิงานในองคกรของรัฐและเอกชนดานสังคมและสุขภาพ 

 

 

 

 



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

 

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 (กรณไีดคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวา 2.50)  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 
 


