
 

หลกัสูตร วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)  รหสัในการสมคัร       

สาขาวชิา เอกอนามยัครอบครวั (ภาคปกต)ิ             คณะสาธารณสุขศาสตร 

ภาควชิา  อนามยัครอบครวั                                      จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา จาํนวน  15 คน 

 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร  
 

1. สาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีกุสาขาวชิาในสายวทิยาศาสตรสขุภาพและสาขาวชิาทีเ่กีย่วของ  

2. ไดระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50 

3. มีประสบการณในการปฏบิตังิานทางดานสาธารณสขุและอนามยัครอบครวั หรืองานทีเ่กีย่วของกบัการสาธารณสขุ 

ไมนอยกวา 1 ปี (นบัถงึวนัสมคัร) ตองแสดงเอกสารรบัรองประสบการณ เมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย 

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขา

ศกึษา (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 

              ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรอืผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร   

  

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

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

5. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 

1. วชิาสาธารณสขุศาสตร 

 

   
 

9.00 – 10.00 น. 

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

           หนวยกติ 

แผน ก แบบ ก2  

หมวดวชิาแกน               10 

หมวดวชิาบงัคบั            12 - 13 

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา             4 - 5 

วทิยานิพนธ               12 

แผน ข 

หมวดวชิาแกน               10 

หมวดวชิาบงัคบั            18 - 19 

หมวดวชิาเลือก              6 - 7 

สารนิพนธ                4 

 
           หนวยกติ 

หมวดวชิาแกน 

สศชส  600 ชีวสถติ ิก         2(2-0-4) 

สศบส  672  การบรหิารงานสาธารณสขุท ั่วไป       2(2-0-4) 

สศรบ  619  พื้นฐานทางวทิยาการระบาด        2(2-0-4) 

สศสษ  620  สขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพ       2(2-0-4) 

สศคร  663  พื้นฐานอนามยัสิง่แวดลอมและอาชีวอนามยั      2(2-0-4) 

หมวดวชิาบงัคบั 

แผน ก แบบ ก2 

สศอค  525 หลกัการวางแผนงานอนามยัครอบครวั       2(2-0-4) 

สศอค  526 สขุภาพจติครอบครวัและการใหคาํปรกึษา      2(1-2-3) 

สศอค  601 หลกัอนามยัการเจรญิพนัธุ        2(2-0-4) 

สศอค  603 การวจิยัดานอนามยัครอบครวั       3(3-0-6) 

สศอค  608 พฒันาการเด็กและการอบรมเลีย้งด ู      2(2-0-4) 

สศบส  516 จรยิธรรมในระบบสขุภาพ        1(1-0-2) 

แผน ข  

สศอค  525 หลกัการวางแผนงานอนามยัครอบครวั       2(2-0-4) 

สศอค  526 สขุภาพจติครอบครวัและการใหคาํปรกึษา      2(1-2-3) 

สศอค  601 หลกัอนามยัการเจรญิพนัธุ        2(2-0-4) 

สศอค  603 การวจิยัดานอนามยัครอบครวั       3(3-0-6) 

สศอค  605 สมัมนาอนามยัครอบครวั        2(2-0-4) 

สศอค  608 พฒันาการเด็กและการอบรมเลีย้งด ู      2(2-0-4) 

สศอค  611 ชีวติครอบครวัและเพศศกึษา        2(2-0-4) 

สศอค  627 ครอบครวักบัการสงเสรมิสขุภาพผูสงูอาย ุ     2(2-0-4) 

สศบส  516 จรยิธรรมในระบบสขุภาพ        1(1-0-2) 

 

 

 

 



 

 

หมวดวชิาเลือก 

สศชส  500  ชีวสถติวิเิคราะหข ัน้แนะนํา          3(3-0-6) 

สศคร  500  โรคตดิเช้ือปจัจบุนั          3(3-0-6) 

สศอช  603  การฝึกภาคสนามพฒันาสขุภาพชุมชน                      2(0-8-4) 

สศอช  612  การฝึกงานพฒันาระบบสขุภาพชุมชน                  2(0-6-3) 

สศอช  613  การเตรียมพรอมและการจดัการอบุตัภิยั         2(1-2-3) 

สศอช  614  การศกึษาพเิศษในระบบสขุภาพชุมชน        2(0-4-2) 

สศอช  615  นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ          2(1-2-3) 

สศอช  616  การประเมนิผลกระทบสขุภาพชุมชน               2(1-2-3) 

สศบส  503  กฎหมายท ั่วไปข ัน้แนะนํา           3(3-0-6) 

สศบส  509  หลกัการนิเทศงาน                   2(2-0-4) 

สศบส  515  การจดัการระบบสขุภาพ              1(1-0-2) 

สศบส  602  การบรหิารงานสาธารณสขุ              3(3-0-6) 

สศบส  605  เศรษฐศาสตรสขุภาพประยุกต         3(3-0-6) 

สศบส  608  ภาวะผูนําและพฤตกิรรมองคการ        3(3-0-6) 

สศบส  610  ระบบสขุภาพเปรียบเทยีบ         3(3-0-6) 

สศบส  612  วธิีการวจิยัการบรหิารงานสขุภาพ             3(3-0-6) 

สศบส  623  การฝึกงานบรหิารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข        3(0-9-6) 

สศบส  625  หลกักฎหมายสาํหรบันกับรหิารดานการแพทยและสาธารณสขุ          2(2-0-4) 

สศบส  629  การเจรจาและการระงบัขอพพิาททางการแพทยและสาธารณสขุ     2(2-0-4) 

สศบส  636  การสรางนโยบาย การวางแผนเพือ่การพฒันาสขุภาพและประเมนิผล         3(3-0-6) 

สศบส  641  สมัมนากฎหมายการแพทยและสาธารณสขุ             2(2-0-4) 

สศบส  651  กฎหมายสขุภาพสาํหรบับคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุ            2(2-0-4) 

สศบส  653  ชีวะจรยิศาสตรทางการแพทย         2(2-0-4) 

สศบส  657  หลกัสาํคญัในการบรหิารโรงพยาบาล          2(1-2-3) 

สศบส  661  การจดัการงานคณุภาพในโรงพยาบาล       2(1-2-3) 

สศบส  668  สมัมนาการบรหิารและพฒันาโรงพยาบาล          2(1-2-3) 

สศบส  669  กฎหมายสขุภาพดานการคุมครองผูบรโิภค       2(2-0-4) 

สศบส  679  การฝึกงานการบรหิารสขุภาพ              3(0-9-3) 

สศบส  691  การศกึษาตามทีก่าํหนด            2(1-2-3) 

สศบส  694  สมัมนาการบรหิารสขุภาพ           2(2-0-4) 

สศภว  619  โภชนาการผูสงูอายุ                2(2-0-4) 

สศภว  625  การใหคาํปรกึษาและการสือ่สารในงานโภชนาการ       2(1-2-3) 

สศภว  627  ทศันมติทิางสงัคมวฒันธรรมกบัโภชนาการ          2(2-0-4) 

สศภว  628  อาหารและวถิชีีวติ               2(2-0-4) 

สศภว  629  โภชนาการแมและเด็ก            2(2-0-4) 

สศภว  633  การวางแผนและบรหิารโครงการโภชนาการ        2(2-0-4) 

สศภว  640  วทิยาการระบาดทางโภชนาการ           2(2-0-4) 

สศภว  646  การศกึษาดวยตนเอง               2(2-0-4) 

สศภว  648  นวตักรรมอาหารเพือ่สขุภาพ            2(2-0-4) 

สศภว  649  วทิยาศาสตรทางโภชนาการ             3(3-0-6) 



สศภว  650  การประเมนิและการวเิคราะหภาวะโภชนาการ         2(2-0-4) 

สศอค  605  สมัมนาอนามยัครอบครวั          2(2-0-4) 

สศอค  606  สรีรวทิยาของระบบสบืพนัธุและการควบคมุการเจรญิพนัธุ            2(2-0-4) 

สศอค  611  ชีวติครอบครวัและเพศศกึษา             2(2-0-4) 

สศอค  614  อนามยัวยัรุน                 2(2-0-4) 

สศอค  625  การจดัการขอมูลและการเขยีนรายงานวจิยัเพือ่ตพีมิพ            2(1-2-4) 

สศอค  627  ครอบครวักบัการสงเสรมิสขุภาพผูสงูอายุ            2(2-0-4) 

สศอค  631  สขุภาพเด็กทีม่ีความตองการพเิศษ           2(2-0-4) 

สศอค  632  การศกึษาดงูานตางประเทศ              2(0-4-2) 

สศอค  633  การวจิยัเชงิคณุภาพในงานอนามยัครอบครวั         2(2-0-4) 

 

วทิยานิพนธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก 2) 

สศอค 698  วทิยานิพนธ           12(0-48-0) 

 

สารนิพนธ (สาํหรบัแผน ข) 

สศอค  697  สารนิพนธ                4(0-16-0) 

* ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 

 
งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน 

1. การประเมนิภาวะเสีย่งของครอบครวัและปจัจยัทีเ่กีย่วของ 

2. การพฒันาโครงการสงเสรมิสขุภาพสมาชกิครอบครวั 

3. การพฒันาครอบครวัแขง็แรง 

4. การวจิยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัครอบครวั 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

1.   ฝึกทกัษะในการกาํหนดกลยทุธในการแกปญัหาทีเ่กีย่วของกบัอนามยัครอบครวัในสถานการณจรงิ 

2.   เรยีนรายวชิา 1 ปีการศกึษา เวลาทีเ่หลือใชสาํหรบัทาํวทิยานิพนธ 

  

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. เจาหนาทีป่ฏบิตักิารในสวนของสาธารณสขุระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพ 

2. นกัวชิาการและนกัวจิยัในศนูยสขุภาพชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อบต. เทศบาล อบจ.) โรงพยาบาล   

สถาบนัวชิาการของภาครฐัและเอกชน ภาค NGO องคกรระหวางประเทศ และองคกรอสิระ 

3. นกัวชิาการการสาธารณสขุ ดานสงเสรมิพฒันา 

4. นกัวชิาการการสาธารณสขุ ดานบรกิารทางวชิาการ 

5. งานอาชีพทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพอนามยัในองคกรเอกชนอืน่ทีเ่กีย่วของ 

6. นกัวชิาการในองคกรภาครฐั องคกรอสิระ และองคกรภาคเอกชน 

7. งานอาชีพอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 

8. นกัวชิาการ 

9. นกัวจิยัในหนวยงานของรฐั และเอกชนทีม่ีบทบาทพฒันาสขุภาพประชาชนทกุชวงวยัรวมท ัง้การพฒันาสขุภาพครอบครวั 

 และชุมชน 

 

 



 

การสมคัร 

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

 

หลกัฐานการสมคัร 
ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตางๆ  

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         

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

       1.  ผศ. นพ.โชคชยั  หมั่นแสวงทรพัย          (E-mail : chokchai.mun@mahidol.ac.th) 

            หอง 7904  อาคาร สวสัดิ ์แดงสวาง ชัน้ 9  ภาควชิาอนามยัครอบครวั  คณะสาธารณสุขศาสตร  

            โทรศพัท 0 2354 8536 ตอ 1306  โทรสาร 0 2354 8536 

      2.  ผศ.นพ.ศภุชยั    ปิตกิลุตงั                                 (Email : supachai.pit@mahidol.ac.th) 

            หอง 7910  อาคาร สวสัดิ ์วงศแดง ชัน้ 9  ภาควชิาอนามยัครอบครวั  คณะสาธารณสขุศาสตร  

            โทรศพัท 0 2354 8544-49 ตอ 1310  โทรสาร 0 2354 8536 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

         น.ส. สจุติตา  ผาตบิณัฑติ       (E-mail : suchitta.pha@mahidol.ac.th) 

     หอง 7999 อาคาร สวสัดิ ์วงศอาษา  ชัน้  9  ภาควชิาอนามยัครอบครวั  คณะสาธารณสขุศาสตร  
         โทรศพัท 0 2354 8544-9 ตอ 1311   โทรสาร 0 2354 8536 
 
 
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 


