
 

 

หลกัสูตร     ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ    รหสัในการสมคัร  

 

สาขาวชิา    สงัคมศาสตรและสุขภาพ  (ภาคปกต)ิ    คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

      

ภาควชิาสงัคมและสุขภาพ      จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษาจาํนวน  8  คน 
 

 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

1. สาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ  หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ  หรือเภสชัศาสตรบณัฑติ   

 โดยมีแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรไมตํ่ากวา  3.50  

2. สาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท  และไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรไมตํ่ากวา 3.50 

3. ผูสมคัรทีก่าํลงัศกึษาระดบัปรญิญาโท  ภาควชิาสงัคมและสขุภาพ มหาวทิยาลยัมหดิล  ทีไ่ดศกึษารายวชิาของ 

 หลกัสตูร ปรญิญาโทครบตามหลกัสตูร  ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรไมตํ่ากวา 3.50  ไดสอบ 

 ผานการวดัคณุสมบตักิารเปลีย่นสถานภาพเป็นนกัศกึษาปรญิญาเอก  และไดรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร 

 หลกัสตูร ปรญิญาโททีก่าํลงัศกึษา  จากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรปรญิญาเอกทีป่ระสงคเขาศกึษา   และจาก 

 คณบดบีณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหดิล 

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 

 ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

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

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

5.   ผูทีม่ีคณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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การสอบขอเขยีน  :   หลกัสตูรฯ  ไมมีการสอบขอเขยีนตามกาํหนดการสอบของบณัฑติวทิยาลยั   

       แตขอใหผูสมคัรตรวจสอบรายชือ่ผูมีสทิธิเ์ขาสอบสมัภาษณใหตรงกบัชวงการ 

       ประกาศรายชือ่ในรอบทีท่านสมคัร  ที ่ www.grad.mahidol.ac.th 



โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                          หนวยกติ 
Plan 2 
สาํหรบัผูสาํเร็จปรญิญาตรี   
  
หมวดวชิาบงัคบั            27   
  
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา            9   
  
วทิยานิพนธ            48   
 
 
                                                                                                                                                           หนวยกติ
Plan 2 
สาํหรบัผูสาํเร็จปรญิญาโท  
   
หมวดวชิาบงัคบั             9   
  
หมวดวชิาเลือก             3   
  
วทิยานิพนธ            36   
  

 
      หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั 
สาํหรบัผูทีส่าํเร็จปรญิญาตร ี
 
SHSH  501  สงัคมวทิยาสขุภาพ         3(3-0-6) 
 
SHSH  502  มานุษยวทิยาการแพทย         3(3-0-6) 
 
SHSH  503  จติวทิยาสขุภาพ         3(3-0-6) 
 
SHSH  504  เศรษฐศาสตรสขุภาพ         3(3-0-6) 
 
SHSH  505  สถติสิาํหรบันกัวจิยั         3(3-0-6) 
 
SHSH  506  วทิยาระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร       3(3-0-6) 
 
SHSH  600  ปรชัญาและทฤษฎสีงัคมศาสตร        3(3-0-6) 
 
SHSH  601  วธิีวทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตรข ัน้สงู       3(3-0-6) 
 
SHSH  602  สมัมนาทางสงัคมศาสตรสขุภาพ        3(3-0-6) 
 
สาํหรบัผูทีส่าํเร็จปรญิญาโท 
 
SHSH  600  ปรชัญาและทฤษฎสีงัคมศาสตร        3(3-0-6) 
 
SHSH  601  วธิีวทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตรข ัน้สงู       3(3-0-6) 
 
SHSH  602  สมัมนาทางสงัคมศาสตรสขุภาพ        3(3-0-6) 
 
หมวดวชิาเลือก 
 
SHSH  610  ทฤษฎสีงัคมวทิยาสขุภาพ        3(3-0-6) 
 
SHSH  611  ทฤษฎสีงัคมวทิยาสขุภาพรวมสมยั        3(3-0-6) 
 
SHSH  612  ทฤษฎอีงคการ         3(3-0-6) 
 
SHSH  614  สถาบนัการศกึษาและความไมเป็นธรรมทางสขุภาพ      3(3-0-6) 



 
SHSH  615  งานและความไมเป็นธรรมทางสขุภาพ       3(3-0-6) 
 
SHSH  616  ทฤษฎสีตรนิียม         3(3-0-6) 
 
SHSH  620  แนวคดิและทฤษฎทีางมานุษยวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย     3(3-0-6) 
 
SHSH  621  มานุษยวทิยาทางเพศภาวะและเพศวถิ ี       3(3-0-6) 
 
SHSH  622  วฒันธรรม  ความทกุขทางสงัคมและสขุภาพ       3(3-0-6) 
 
SHSH  631  บคุลกิภาพ สขุภาพ และความเจ็บป วย       3(3-0-6) 
 
SHSH  632  จติวทิยาสงัคมและจติวทิยาเชงิบวกทางสขุภาพในประเดน็ทีเ่กีย่วของ    3(3-0-6) 
 
SHSH  633  จติวทิยาอปกต ิ         3(3-0-6) 
 
SHSH  634  การวดัพฤตกิรรมและการสรางมาตรวดั       3(3-0-6) 
 
SHSH  641  การวางแผนและนโยบายสาธารณสุข       3(3-0-6) 
 
SHSH  642  นโยบายสาธารณะและสขุภาพ        3(3-0-6) 
 
SHSH  643  ระบบประกนัสขุภาพ         3(3-0-6) 
 
SHSH  650  วทิยาระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ        3(3-0-6) 
 
SHSH  651  สถติหิลายตวัแปร         3(3-0-6) 
 
SHSH  660  บทอานตามกาํหนดทางสงัคมศาสตรและสขุภาพ      3(3-0-6) 
 
วทิยานิพนธ   
  
SHSH  699  วทิยานิพนธ           48/36(0-144-0/0-108-0) 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 
 
 
จุดเดนของหลกัสูตร 

1. เป็นหลกัสตูรสหวทิยาการทีนํ่าองคความรูทางสงัคมศาสตรทกุดานมาประยุกตใชกบัสาธารณสขุ  ซึง่เป็นหลกัสตูรทีม่ ี

ความรวมมือ  และมีผลงานวจิยัในระดบันานาชาตทิีจ่ะเสรมิสรางประสบการณและความรูใหกบันกัศกึษา เพือ่ใหม ี

คณุสมบตัใินระดบัเดยีวกบัทีจ่บปรญิญาเอกจากตางประเทศ 

2. สาขาการวจิยัทีเ่นนหนกัทางดานสงัคมศาสตรสขุภาพทางเพศ เอชไอวี เอดส เพศภาวะ ระบบบรกิารสขุภาพ  สขุภาพ 

วยัรุนและผูดอยโอกาส  การจดัสรรทรพัยากรสขุภาพกบัความเป็นธรรม  ประกนัคณุภาพ 

3. มีโครงการพานกัศกึษาไปศกึษาดงูานในตางประเทศ 

4. มีโครงการสนบัสนุนนกัศกึษาไปศกึษาแลกเปลีย่นระหวางมหาวทิยาลยัทีม่ีความรวมมือในตางประเทศ 

 

ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา 

1. ทนุเฉลมิพระเกยีรต ิ 60  ปี  ครองราชสมบตั ิ  

2. ทนุหงษววิฒัน  คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลยัมหดิล 

3. ทนุสนบัสนุนการทาํวทิยานิพนธ ทนุสมาคมศษิยเกา ซึง่นกัศกึษาจะตองชวยทาํงานวจิยัตามทีก่าํหนด 

4. ทนุแลกเปลีย่นนกัศกึษากบัมหาวทิยาลยัตางประเทศ กรณีทีน่กัศกึษามีคณุสมบตัติามเกณฑและผานการแขงขนั 

5. ทนุการเป็นผูชวยสอนหรือผูชวยวจิยั ซึง่นกัศกึษาจะตองปฏบิตังิานตามทีห่ลกัสตูรมอบหมาย 

 



 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. นกัวชิาการดานสงัคมศาสตรและสขุภาพ 

2. นกัวจิยัดานสงัคมศาสตรและสขุภาพ 

3. นกัวเิคราะหนโยบายดานสงัคมศาสตรและสขุภาพ 

4. ผูนําองคกรดานสงัคมศาสตรและสขุภาพ 

5. ผูเชีย่วชาญในศาสตรสงัคมศาสตรและสขุภาพในระดบัอดุมศกึษา 

 

Proposal/Concept paper   และหนงัสอืรบัรองความประพฤต ิ

 เมือ่สอบผานขอเขยีน  และมีสทิธิเ์ขารบัการสมัภาษณ  ใหสงเอกสารมาทีห่ลกัสตูรโดยตรง ดงัน้ี 

 1. ใหเขยีนบทความวชิาการในหวัขอทีส่นใจ  ประมาณ 5-10 หนา  จาํนวน 10 ชุด 

 2. หนงัสอืรบัรองความประพฤตขิองผูสมคัรเขาศกึษา จาํนวน 3 ฉบบั (ตามแบบเอกสารแนบทายน้ี)  

           สงมาที:่  หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาสงัคมศาสตรและสขุภาพ  

  ภาควชิาสงัคมและสขุภาพ คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

      มหาวทิยาลยัมหดิล  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170  

     (วงเล็บมมุซองวา "สงบทความวชิาการสอบคดัเลอืก")  

     หากมีขอสงสยัตดิตอเจาหนาทีห่ลกัสตูรที ่เบอรโทรศพัท 02-8002841 ตอ 1266, 1202 

 

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          

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 

 

 

 

 



อาจารยผูรบัผดิชอบ 
1.  ศาสตราจารย ดร. พมิพวลัย  บุญมงคล   (E-mail : pimpawun@gmail.com) 

     หองพกัอาจารย   อาคารคณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3   ชัน้  3   

     ภาควชิาสงัคมและสขุภาพ    คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล ศาลายา 

 โทร 0 2800 2841  ตอ  1501    โทรสาร 0 2441 0251 

 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. โธมสั  กวาดามูซ   (E-mail : thomas.gua@mahidol.ac.th) 

     หองพกัอาจารย   อาคารคณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3   ชัน้  3  

     ภาควชิาสงัคมและสขุภาพ    คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล ศาลายา 

 โทร 0 2800 2841  ตอ  1501    โทรสาร 0 2441 0251 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

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

          หองสาํนกังานภาควชิาฯ  อาคารสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 2  ชัน้ 2   

          ภาควชิาสงัคมและสขุภาพ  คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร ม.มหดิล  ศาลายา 

          โทรศพัท  0 2800 2841 ตอ 1266 โทรสาร 0 2441 0151        

 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนงัสอืรบัรอง 

 
 

วนัที…่………….เดอืน........................... พ.ศ. 25............. 
 

 
เรือ่ง ขอรบัรองความประพฤต ิของ................................................................... 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาสงัคมศาสตรและสขุภาพ 
 
 
 ขาพเจา.................................................................. ตาํแหนง.......................................... 

สถานทีท่าํงาน........................................................................................................................... 
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