
 

หลกัสูตร     ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ             รหสัในการสมคัร  
 

สาขาวชิา    วทิยาการเสพตดิ  (ภาคปกต)ิ         สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน 

                      จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา จาํนวน  15  คน 

 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

 สาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรือเทยีบเทาทกุสาขา  และมีคณุสมบตัติามขอตอไปน้ีอยางนอย 1 ขอ 

1. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50  

2. มีประสบการณการทาํงานทีเ่กีย่วของกบัการเสพตดิ ไมนอยกวา 1 ปี 

3. 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   ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

หากผูสมคัรไมมหีนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

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

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4. ผูทีม่ีคณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ

คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
 

                                                                                                                                                                 หนวยกติ  

หลกัสตูรปรญิญาโท แผน ก แบบ ก(2)     

หมวดวชิาบงัคบั                 18    

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                6  

วทิยานิพนธ                 12 

 

7 0 0 2 M G 0 0 

การสอบขอเขยีน  :   หลกัสตูรฯ  ไมมีการสอบขอเขยีนตามกาํหนดการสอบของบณัฑติวทิยาลยั   

       แตขอใหผูสมคัรตรวจสอบรายชือ่ผูมีสทิธิเ์ขาสอบสมัภาษณใหตรงกบัชวงการ 

       ประกาศรายชือ่ในรอบทีท่านสมคัร  ที ่ www.grad.mahidol.ac.th 



                                                                                                                                                                หนวยกติ  

หมวดวชิาบงัคบั   

ADAD 500 พืน้ฐานของการเสพตดิ          3(3-0-6)  

ADAD 502 สมัมนา            2(2-0-4) 

ADAD 510 การศกึษาและดงูานดานวทิยาการเสพตดิ       2(0-6-2) 

ADAD 511 การฝึกปฏบิตังิานดานวทิยาการเสพตดิ       2(0-2-6) 

ADAD 507 กฏหมายทีเ่กีย่วของกบัสารเสพตดิ        3(3-0-6) 

ADAD 508 จติวทิยาและจติเวชศาสตรทีเ่กีย่วกบัการเสพตดิ       3(3-0-6)  

ADAD 509 สถติปิระยุกตสาํหรบังานวจิยัดานวทิยาการเสพตดิ      3(2-2-5) 

หมวดวชิาเลือก    

ADAD 505 หลกัการพ้ืนฐานของการวเิคราะหหาสารเสพตดิทางหองปฏบิตักิาร     3(2-2-5)  

ADAD 506 เภสชัวทิยาของสารเสพตดิ         3(3-0-6)  

ADAD 512 ศาสนากบัการเสพตดิ         2(2-0-4) 

ADMP 618 จนิตทศันทางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมในสาธารณสขุมูลฐาน     2(2-0-4) 

ADMP 632 การจดัการระบบบรกิารสาธารณสุขระดบัอาํเภอและการจดัระบบดแูลปฐมภูม ิ   3(3-0-6) 

ADMP 633 การจดัการความรูในระบบดแูลสขุภาพ       2(1-2-3) 

วทิยานิพนธ   

ADAD 698 วทิยานิพนธ                 12(0 - 36-0) 

*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 

 

งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน  

  -  การเสพตดิและปจัจยัทางสงัคมทีเ่กีย่วของ 

      -  การบาํบดั/ฟ้ืนฟูสมถรรมภาพผูเสพตดิ 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 
       -    เป็นหลกัสตูรบูรณาการของแขนงวชิา 3 กลุมใหญ คอื วทิยาศาสตร จติวทิยา และสงัคมศาสตร (Bio-Psycho-Social)  

โดยมีวตัถปุระสงคมุงผลติบณัฑติใหเป็นผูนําของสงัคมในดานการศกึษา และการวจิยัทางดานวทิยาการเสพตดิ เพือ่ใหเกดิประโยชน  

แกสงัคมและประเทศชาต ิรวมท ัง้สามารถนําความรูไปชวยในการดแูล บาํบดั และฟ้ืนฟูสมรรถภาพท ัง้ดานรางกายและจติใจของผู

ตดิสิง่เสพตดิไดอยางมปีระสทิธภิาพและครบวงจร 

 

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)    



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

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน    

- หนงัสอืรบัรองประสบการณทาํงาน        

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

- นกัวชิาการในสาํนกังานราชการตางๆ เชน สาํนกังานคณะกรรมการป องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ, โรงพยาบาล  

       กระทรวงสาธารณสขุ 

- นกัวจิยั 
 

 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ  

 1.  อ.ดร. ประภาพรรณ  จูเจรญิ   (E-mail : chprapapun@gmail.com) 

      หอง ลกัสตูรวทิยาการเสพตดิ อาคารฝึกอบรม  ชัน้1  

 สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน  มหาวทิยาลยัมหดิล   ศาลายา 

 โทร. 0 2441 9040 ตอ  12     โทรสาร 0 2441 9873 

 

 2.  อ.ดร. บงัอร  เทพเทยีน   (E-mail : bungon.the@mahidol.ac.th) 

      หอง ลกัสตูรวทิยาการเสพตดิ อาคารฝึกอบรม  ชัน้1 

      สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน  มหาวทิยาลยัมหดิล   ศาลายา 

 โทร. 0 2441 9040 ตอ  54  โทรสาร 0 2441 9873 

 
 
เจาหนาทีผู่ประสานงานของหลกัสูตร คอื 
 1.  นางสาวชชัชฏา  เรืองขจร  (E-mail : chatchata.rua@mahidol.ac.th) 

      หองการศกึษา  อาคารฝึกอบรม  ชัน้1  

 สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน  มหาวทิยาลยัมหดิล   ศาลายา 

 โทร. 0 2441 9040 ตอ  65     โทรสาร 0 2441 9873 

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


