
 

หลกัสูตร  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร) รหสัในการสมคัร  

สาขาวชิา  สขุศกึษาและสงเสรมิสุขภาพ (ภาคปกต)ิ คณะสาธารณสุขศาสตร 

ภาควชิา   สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร         

 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน   10   คน 
 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร   
 
แผน ก แบบ ก2   

1. สาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรีสาขาสขุศกึษา  สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร  สาธารณสขุศาสตร  วทิยาศาสตร 

    สขุภาพและสาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วของ 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม  ไมตํ่ากวา 2.50 

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที ่

    รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED       ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)   ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

-     MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)      ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

             4. ผูทีม่ีคณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

   และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

แผน ข 

   1. สาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรีสาขาสขุศกึษา  สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร  สาธารณสขุศาสตร  วทิยาศาสตร 

    สขุภาพและสาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วของ 

      2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม  ไมตํ่ากวา 2.50 

3. มีประสบการณในการปฏบิตังิานทางดานสาธารณสขุ หรืองานทีเ่กีย่วของกบัการสาธารณสขุไมนอยกวา 1 ปี (ผูสมคัร 

    จะตองยืน่เอกสารในวนัทีส่มคัร) 

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED       ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)   ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

                        -     MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)      ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

            5.  ผูทีม่ีคณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

            และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 หมายเหต:ุ หากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณา 

                     ใบสมคัร  
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ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 



รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
1. วชิาสงัคมศาสตร พฤตกิรรมศาสตร     

สขุศกึษาและการสงเสรมิสขุภาพ 
2. วชิาการวางแผนและการวจิยัทางสขุศกึษา

และสงเสรมิสขุภาพ 
3. วชิาความรูและความเขาใจเฉพาะสาขา 

 

 
 
   

9.00 -11.30 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
 

 

โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                           แผน ก แบบ ก 2                       แผน ข 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน                                                            ไมนบัหนวยกติ                     ไมนบัหนวยกติ 
 
หมวดวชิาแกน            9                                        9 
 
หมวดวชิาบงัคบั           14                                      14  
 
หมวดวชิาเลือกไมนอยกวา           3                                         9  
 
วทิยานิพนธ           12                                        6  
 
รวม   (หนวยกติ)                                                                            38                                      38              
 
      หนวยกติ
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน 
 
PHHE 640 สงัคมศาสตรและพฤตกิรรมศาสตรสาํหรบังานสขุศกึษาและสงเสรมิสขุภาพ                                          2(2-0-4) 
 
 
หมวดวชิาแกน     
 
PHBS 638 ชีวสถติพิื้นฐาน           3(3-0-6) 
 
PHEP 602 หลกัวทิยาการระบาด                         3(2-2-5) 
 
PHAD 602 การบรหิารงานสาธารณสขุ        3(3-0-6) 
 
 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
PHHE 628 การประยุกตทฤษฎทีางสงัคมศาสตรและพฤตกิรรมศาสตรในงานสขุศกึษาและสงเสรมิสขุภาพ  3(3-0-6)  
 
PHHE 632 วธิีการวจิยัทางสขุศกึษาและสงเสรมิสขุภาพ        3(3-0-6)  
  
PHHE 634 กลวธิีและวธิีการทางสขุศกึษาและสงเสรมิสขุภาพ      3(3-0-6)  
 
PHHE 642 การวางแผนและประเมนิผลทางสขุศกึษา และสงเสรมิสขุภาพ     2(3-0-6)  
  
PHHE 666 สมัมนาสขุศกึษาและสงเสรมิสขุภาพ       2(2-0-4) 
  
 
 



 
 
 
 
หมวดวชิาเลือก     
 
PHHE 651 สขุศกึษาและสงเสรมิสขุภาพในโรคเรื้อรงั       2(2-0-4) 
 
PHHE 658 เพศศกึษารอบดานในโรงเรยีน        2(2-0-4) 
 
PHHE 655 สขุศกึษาและสงเสรมิสขุภาพในโรงพยาบาล       2(2-0-4)  
  
PHHE 657 การสือ่สารเพือ่การสงเสรมิสขุภาพ         2(2-0-4)  
  
PHHE 684 การวดัทางสขุศกึษาและสงเสรมิสขุภาพ                      2(2-0-4) 
   
PHHE 690 สมัมนาการฝึกอบรมเพือ่การพฒันา        2(2-0-4) 
 
PHHE 639 การสรางเสรมิสขุภาพชุนชน                                                                                                        2(2-0-4) 
 
PHHE 701 หวัขอพเิศษทางสขุศกึษาและสงเสรมิสขุภาพ                                                                                    1(1-0-2) 
 
วทิยานิพนธ 
 
PHHE 698 วทิยานิพนธ                  12(0-48-0) 
 
สารนิพนธ 
 
PHHE 697 สารนิพนธ                                                                                                                               6(0-24-0) 
 
 
 

* โครงสรางหลกัสูตรรายวชิาอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมกีารเสนอปรบัปรุงหลกัสูตร 
 
 
งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน 

1. การพฒันาและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ  การป องกนัและสงเสรมิสขุภาพ 

โดยเนนโรคไรเช้ือทีเ่ป็นปญัหาสาํคญัของประเทศ 

2. พฤตกิรรมการใชบรกิารสขุภาพ 

3. พฤตกิรรมการมสีวนรวมในการแกปญัหาสขุภาพชุมชน 

4. การสงเสรมิสขุภาพในโรงเรียน, สถานประกอบการ, โรงพยาบาลและชุมชน 

    

จุดเดนของหลกัสูตร 

     เป็นหลกัสตูรทีเ่นนการพฒันาศกัยภาพของผูเรยีนดานการวเิคราะหพฤตกิรรมสขุภาพ การวางแผนงานโครงการ    

การดาํเนินงาน การประเมนิผลโครงการ และการวจิยัสขุศกึษา พฤตกิรรมสขุภาพ และการสงเสรมิสขุภาพ 

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา  

1. นกัวชิาการสขุศกึษา 

2. นกัวชิาการสงเสรมิสขุภาพ 

3. นกัวชิาการสาธารณสุข 

4. นกัวชิาการ นกัวจิยั ดานสขุภาพในหนวยงานของรฐั  เอกชน องคกรระหวางประเทศ และองคกรอสิระ 

 

 

 



การสมคัร 

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

หลกัฐานการสมคัร 

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  

ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- หนงัสอืรบัรองประสบการณการทาํงาน        

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         
 

การเปิดการเรียนการสอน 

 ในการรบัสมคัรรอบที ่1 และรอบที ่2 หากมีจาํนวนผูสอบผานไมถงึ 5 คน หลกัสตูรฯ จะไมเปิดการเรยีนการสอนในปี

การศกึษานัน้ แตถาหากมีผูสมคัรสอบทีผ่านภาษาองักฤษ จะขอใหบณัฑติวทิยาลยัสงวนสทิธิก์ารเขาศกึษาของนกัศกึษา เพือ่ไป

เรยีนในปีการศกึษาถดัไป 
 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. ผศ.ดร.มณีรตัน  ธีระววิฒัน (E-mail : manirat.the@mahidol.ac.th) 

       หอง 3602 อาคาร 3 ชัน้ 6 ภาควชิาสขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร คณะสาธารณสขุศาสตร 

       โทรศพัท 0 2354 8543 - 9 ตอ 3603    โทรสาร 0 2644 8999 

      2.    ผศ.ดร.ภรณี  วฒันสมบูรณ  (E-mail : paranee.vat@mahidol.ac.th) 

      หอง 3506 อาคาร 3 ชัน้ 5  ภาควชิาสขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร  คณะสาธารณสขุศาสตร 

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

 

เจาหนาทีป่ระสานงานหลกัสูตร 

1. นางสาวอรญัญา  จนัทร   (E-mail : aranya.cho@mahidol.ac.th, bu.phhe@gmail.com) 

    หอง 3601 อาคาร 3 ชัน้ 6  ภาควชิาสขุศกึษาและพ ตกิรรมศาสตร  คณะสาธารณสขุศาสตร 

โทรศพัท 02 354 8543-9 ตอ 3604    โทรสาร 0 2644 8999 

2. นางสาวสนุทรี ทาวต ัน๊  (E-mail : pennoeng@gmail.com) 

    หอง 3601 อาคาร 3 ชัน้ 6  ภาควชิาสขุศกึษาและพ ตกิรรมศาสตร  คณะสาธารณสขุศาสตร 

โทรศพัท 02 354 8543-9 ตอ 3604    โทรสาร 0 2644 8999 

 

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

 

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


