
หลกัสูตร     ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ             รหสัในการสมคัร 
 
สาขาวชิา    สงัคมศาสตรและสุขภาพ  (ภาคพเิศษ)       คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

      
ภาควชิา     สงัคมศาสตร       จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษาจาํนวน  12   คน 
 
 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

1.  เป็นผูสาํเร็จการศกึษาแลว  หรือกาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทายในระดบัปรญิญาตรีทกุสาขาวชิา ในสถาบนั 

ทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรอง โดยไดคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50  ในกรณีทีค่ะแนนเฉลีย่สะสม
ตลอดหลกัสตูรตํา่กวา 2.50 ตองไดรบัอนุญาตใหสมคัรสอบไดจากกรรมการหลกัสตูร 

2. 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 ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร 

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

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

3. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
1. วชิาสงัคมศาสตรประยุกต 
 

   
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 ก 2 
หมวดวชิาบงัคบั              18   
หมวดวชิาเลือก                6   
วทิยานิพนธ             12 

แผน ข 
หมวดวชิาบงัคบั             18 
หมวดวชิาเลือก             12 

สารนิพนธ               6 
 
 
                 หนวยกติ 

หมวดวชิาบงัคบั   
 

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) 
 

หมวดวชิาเลือก 

SHSH  510  สงัคมวทิยาสขุภาพเกีย่วกบัความเจ็บป วยเรื้อรงั     3(3-0-6) 

 
SHSH  511  ความไมเป็นธรรมทางสงัคมกบัสขุภาพของผูหญงิ     3(3-0-6) 
 
SHSH  512  สงัคมวทิยาสทิธกิารเจรญิพนัธุและเพศสมัพนัธ     3(3-0-6) 
 
SHSH  513  ความไมเป็นธรรมทางสขุภาพและปจัจยัสงัคมกาํหนดสขุภาพ    3-(3-0-6) 
 
SHSH  514  โลกาภวิตันและความไมเป็นธรรมทางสขุภาพ     3(3-0-6) 
 
SHSH  515  ระบบสขุภาพและความไมเป็นธรรมทางสขุภาพ     3(3-0-6) 
 
SHSH  516  การศกึษาอสิระ        3(3-0-6) 
 
SHSH  517  ตวัตน  อตัลกัษณ  อนตัตาและสขุภาพ      3(3-0-6) 
 
SHSH  520  มานุษยวทิยาการแพทยและระบบสขุภาพ      3(3-0-6) 
 
SHSH  521  อาหาร  วฒันธรรม  และสขุภาพ       3(3-0-6) 
 
SHSH  522  สงัคมศาสตร  ความพกิาร  และสงูวยั      3(3-0-6) 
 
SHSH  530  จติวทิยาชุมชน        3(3-0-6) 
 
SHSH  531  จติวทิยาการสือ่สาร        3(3-0-6) 
 
SHSH  532  การปรบัเปลีย่นความคดิ  พฤตกิรรมในบรบิทการสงเสรมิสขุภาพ   3(3-0-6) 
 
SHSH  540  พลวตัรประชากรกบัการสาธารณสขุ      3(3-0-6) 
 



SHSH  541  พื้นฐานเศรษฐศาสตรสขุภาพ  3(3-0-6)
 
SHSH  550  กฎหมายการแพทยและจรยิศาสตร      3(3-0-6) 
 
SHSH  551  กฎหมายคุมครองผูบรโิภคดานสขุภาพอนามยั     3(3-0-6) 
 
SHSH  641  การวางแผนและนโยบายสาธารณสุข                                                                              3(3-0-6) 
 
วทิยานิพนธ   
 SHSH  698  วทิยานิพนธ         12(0-36-0) 
 
สารนิพนธ 
SHSH  697  สารนิพนธ         6(0-18-0) 
 
* ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 

งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน  

 1.    วฒันธรรม พฤตกิรรมสขุภาพ  

       2.    ความเสมอภาคทางสงัคมกบัสขุภาพ 

 3.    สขุภาพจติและความเครยีด 

4.    สงัคมศาสตรโรคเขตรอน 

5.  สขุภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 

6.  สงัคมศาสตรโรคเรื้อรงั/โรคตดิเช้ือ 

7.  สขุภาพของผูหญงิและอนามยัเจรญิพนัธุ 

8.  นโยบายสาธารณสขุ 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

       เป็นหลกัสตูรสหวทิยาการทางสงัคมศาสตร  เนนสงัคมวทิยา  มานุษยวทิยา  จติวทิยา  และเศรษฐศาสตร  ประยุกตใชในการ 

อธบิายสาเหตแุละการป องกนัการเจ็บป วย  การบาํรุงรกัษาและฟ้ืนฟูสขุภาพ ตลอดจนความเขาใจในเรือ่งระบบสาธารณสุข  และการ 

วจิยัทางสงัคมศาสตรและสขุภาพ  มีโครงการพานกัศกึษาไปศกึษาดงูานในตางประเทศ  และโครงการสนบัสนุนนกัศกึษาไป 

ศกึษาแลกเปลีย่นระหวางมหาวทิยาลยัทีม่ีความรวมมือในตางประเทศ 

 

ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา 

1. ทนุหงษววิฒัน   คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร   มหาวทิยาลยัมหดิล 

2. ทนุเฉลมิพระเกยีรต ิ 60  ปี  ครองราชสมบตั ิ  

3. ทนุแลกเปลีย่นนกัศกึษากบัมหาวทิยาลยัตางประเทศ กรณีทีน่กัศกึษามีคณุสมบตัติามเกณฑและผานการแขงขนั 

4. ทนุสนบัสนุนการทาํวทิยานิพนธ ซึง่นกัศกึษาจะตองชวยทาํงานวจิยัตามทีก่าํหนด 

5. ทนุการเป็นผูชวยสอนหรือผูชวยวจิยั ซึง่นกัศกึษาจะตองปฏบิตังิานตามทีห่ลกัสตูรมอบหมาย 

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. นกัวชิาการดานสงัคมและสขุภาพ 

2. นกัวจิยัทีม่ีทกัษะดานสงัคมและสขุภาพ 

3. ผูปฏบิตังิานในองคกรของรฐัและเอกชนดานสงัคมและสขุภาพ 

 

การสมคัร 

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



 หากมีขอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129 
       E-Mail : gradthai@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 (กรณีไดคะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากวา 2.50)   

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

      1. ผศ.ดร.เพ็ญจนัทร เชอรเรอร       (E-mail : penchant.she@mahidol.ac.th)  

 หองพกัอาจารย  อาคารสงัคมศาสตรฯ 2  ชัน้ 2 

   ภาควชิาสงัคมและสขุภาพ  คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล  ศาลายา  

 โทรศพัท 0 2800 2841  ตอ 1233  โทรสาร 0 2441 0251 

      2. อ.ดร.ดรุณี  ภูขาว      (E-mail : darunee.phukao@gmail.com)  

  หองพกัอาจารย  อาคารสงัคมศาสตรฯ 2  ชัน้ 2 

 ภาควชิาสงัคมและสขุภาพ  คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล  ศาลายา  

 โทรศพัท 0 2800 2841  ตอ 1229  โทรสาร 0 2441 0251 

 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

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

        หองสาํนกังานภาควชิาฯ  อาคารสงัคมศาสตรฯ 2  ชัน้ 2  ภาควชิาสงัคมและสขุภาพ 

        คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร ม.มหดิล  ศาลายา 

        โทรศพัท  0 2800 2841 ตอ 1266        

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


