
หลกัสูตร วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)  รหสัในการสมคัร       

สาขาวชิา เอกการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร 

ภาควชิา  อนามยัชุมชน                                              จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา   15    คน 
        
 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร   

1. สาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีกุสาขาวชิาในสายวทิยาศาสตรสขุภาพและสาขาวชิาทีเ่กีย่วของ  

2. ไดระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50 

3. มีประสบการณในการปฏบิตังิานทางดานสาธารณสขุและการพฒันาระบบสขุภาพชุมชน หรืองานทีเ่กีย่วของกบัการ 

สาธารณสขุ ไมนอยกวา 1 ปี (นบัถงึวนัสมคัร) หรือสาํเร็จการศกึษาจากหลกัสตูรทีจ่ดัใหมีการฝึกปฏบิตังิานภาคสนาม                

ทางดานสาธารณสขุหรือการพฒันาระบบสขุภาพชุมชนอยางนอย 6 หนวยกติ โดยตองแสดงเอกสารรบัรองประสบการณ 

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 

2. วชิาการพฒันาระบบสขุภาพชุมชน 

 

   

 
9.00 –  12.00 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 

 
           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 

สศอช  605  ประชากร สขุภาพ และการพฒันาบรกิารสขุภาพชุมชน     3(3-0-6) 

สศบส  609  เศรษฐศาสตรและการคลงัในงานสขุภาพชุมชน      3(3-0-6) 

สศอช  610  เทคโนโลยีสารสนเทศและการเฝ าระวงัสขุภาพชุมชน     2(1-2-3) 

สศอช  611  การวจิยัระบบสขุภาพชุมชน        2(1-2-3) 

สศอช  612  การฝึกงานพฒันาระบบสขุภาพชุมชน        2(0-6-0) 

สศบส  516  จรยิธรรมในระบบสขุภาพ         1(1-0-2) 

หมวดวชิาเลือก 

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) 

วทิยานิพนธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก 2) 

สศอช  698  วทิยานิพนธ               12(0-48-0) 

* ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 

 
 
 
หมายเหต ุ:  เน่ืองจากในขณะน้ีหลกัสตูรอยูในระหวางการปรบัปรุงหลกัสตูร โดยอยูในข ัน้ตอนการพจิารณา 
 อนุมตัหิลกัสตูรจากบณัฑติวทิยาลยั ซึง่จะมกีารประกาศใชในปีการศกึษา 2560 ดงันัน้จงึมกีาร 
 เปลีย่นแปลงในบางรายวชิา ดงัตารางดานลาง 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางหลกัสูตร 
 

           หนวยกติ 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาแกน            10 

หมวดวชิาบงัคบั            12 - 13 

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา             4 - 5 

วทิยานิพนธ              12 

 
           หนวยกติ 

หมวดวชิาแกน 

สศชส  638 ชีวสถติพิืน้ฐาน        3(3-0-6) 

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

สศรบ  602 หลกัวทิยาการระบาด        3(2-2-5) 

สศสษ  620  สขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพ       2(2-0-4) 

สศคร  663  พื้นฐานอนามยัสิง่แวดลอมและอาชีวอนามยั      2(2-0-4) 

หมวดวชิาบงัคบั 

แผน ก แบบ ก2 

สศอช  617  สขุภาพประชากรและการพฒันาบรกิารสขุภาพชุมชน     3(3-0-6) 

สศบส  609  เศรษฐศาสตรและการคลงัในงานสขุภาพชุมชน      3(3-0-6) 

สศอช  610  เทคโนโลยีสารสนเทศและการเฝ าระวงัสขุภาพชุมชน     2(1-2-3) 

สศอช  611  การวจิยัระบบสขุภาพชุมชน        2(1-2-3) 

สศอช  612  การฝึกงานพฒันาระบบสขุภาพชุมชน        2(0-6-0) 

หมวดวชิาเลือก 

สศอช  603  การฝึกภาคสนามพฒันาสขุภาพชุมชน                      2(0-8-4) 

สศอช  619  การเตรียมความพรอมและการจดัการภยัพบิตั ิ      2(1-2-3) 

สศอช  666  สมัมนาการพฒันาระบบสขุภาพชุมชน        2(1-2-3) 

สศอช  616  การประเมนิผลกระทบสขุภาพชุมชน               2(1-2-3) 

วทิยานิพนธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก 2) 

สศอช  698  วทิยานิพนธ               12(0-48-0) 

 
งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน 

1. การวจิยัและพฒันาการพฒันาระบบสขุภาพชุมชน 

2. การวจิยัและพฒันาการเฝ าระวงัสขุภาพและภาวะเสีย่ง 

3. การวจิยัและพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ  

4. การวจิยัและพฒันาผลกระทบและปจัจยักาํหนดสขุภาพ  

5. การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ 

6. การวจิยัและพฒันาการเตรยีมพรอมและการจดัการอบุตัภิยั 

7. การวจิยัโรคตดิเช้ือ โรคไรเช้ือ และภาวะคกุคามสขุภาพของกลุมประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 



อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 
1. นกัวชิาการดานการพฒันาระบบสขุภาพชุมชน 

2. นกัวชิาการใหองคกรภาครฐั  องคกรอสิระ  และองคกรมหาชน 

3. งานอาชีพทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพอนามยัในองคกรรฐัและเอกชนอืน่ทีเ่กีย่วของ 
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. องัสนา  บุญธรรม      (E-mail : angsana.boo@mahidol.ac.th) 

            อาคาร 4 ชัน้ 7  ภาควชิาอนามยัชุมชน     คณะสาธารณสขุศาสตร ม.มหดิล 

            โทรศพัท 086 535 5582  โทรสาร 0 2354 8543 ตอ 4701 

  

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

         นางสาวนิภทัรา เทพนิมติร      (E-mail : niphatthra.the@mahidol.ac.th)     

     อาคาร 4 ชัน้ 7  ภาควชิาอนามยัชุมชน     คณะสาธารณสขุศาสตร ม.มหดิล 
         โทรศพัท 081 561 6471  โทรสาร 0 2354 8543 ตอ 4701 
 
 
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 


