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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ
: Doctor of Philosophy Program in Social Sciences and Health

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
๓. วิชาเอก

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์และสุขภาพ)
ปร.ด. (สังคมศาสตร์และสุขภาพ)
Doctor of Philosophy (Social Sciences and Health)
Ph.D. (Social Sciences and Health)

: ไม่มี

๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ผู้สาเร็จปริญญาตรี จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
ผู้สาเร็จปริญญาโท จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
๕.๒ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
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๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (หลังเปิดสอน ๓ ปี)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ
๘.๒ นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ
๘.๓ นักวิเคราะห์นโยบายด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ
๘.๔ ผู้นาองค์กรด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ
๘.๕ ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สังคมศาสตร์และสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล Ph.D. (Medical Anthropology)
University of California Berkeley,
U.S.A. : ๒๕๓๘
M.A. (Health Sociology)
Kent State University, Ohio, U.S.A. : ๒๕๒๐
ร.บ. (สังคมวิทยา มานุษยวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๑๘
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา มัติโก
สค.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๒
วท.บ.(การพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๙
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ Ph.D. (Health and Social Welfare)
University of Haifa, Israel : ๒๕๔๘
สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๖
ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๒๗
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา ศิริสุข
Dr. P.H. (Health Psychology)
University of Hawaii, U.S.A. : ๒๕๓๑
ค.ม. (จิตวิทยาการสื่อสารและการแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๓
.............................................................................................................................................................................................................
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๕.

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๑
Ph.D. (Anthropology)
University of California Santa Cruz
U.S.A.: ๒๕๕๒
M.A. (Anthropology)
University of California Santa Cruz
U.S.A. : ๒๕๔๖
ศ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยพายัพ : ๒๕๓๔

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารเรียนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์เกี่ยวกับ สุขภาพในปัจจุบันเป็นสถานการณ์ ที่มีความสลับซับซ้อนอันเนื่องมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม ประชากรในประเทศไทยกาลังเผชิญกับ โรคติดเชื้อ โรค
เรื้อรัง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ หลักสูตรสาขาสังคมศาสตร์สุขภาพจึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้สามารถ
ผลิ ตดุษฎี บั ณ ฑิ ตที่ส ามารถแก้ไขสถานการณ์ สุ ขภาพที่ส ลั บซับซ้อนได้ เพื่อ ตอบสนองความเปลี่ ยนไปของ
เศรษฐกิจและสังคม
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
๑๑.๒.๑ สุขภาพมีความหมายที่มากกว่าสุขภาพทางกาย แต่ ครอบคลุมสุขภาวะด้านจิตใจ
สังคม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลักสูตรจึงได้ปรับปรุงเพื่อการผลิต ดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ที่ลุ่มลึก
ด้านสังคมและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางสังคมกับสุขภาพ
๑๑.๒.๒ องค์การอนามัยโลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการเน้นงานสาธารณสุข และสาธารณสุข
มูลฐาน ไปสู่การให้ความสาคัญกับปัจจัยสังคมที่กาหนดสุขภาพ ซึ่งให้ความสาคัญกับความเป็นธรรมทางสังคม
ตลอดจนเงื่อนไขทางสังคมที่มี ผลต่อสุขภาพ หลักสูตรสังคมและสุขภาพจึงควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับทิศทางบรรทัดฐานสุขภาพระดับสากล
๑๑.๒.๓ โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการคมนาคมทาให้การเดินทางระหว่างถิ่น
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การแพร่กระจายของโรคระบาดเกิดขึ้นในเวลารวดเร็วมากขึ้นและขยายวง
กว้างมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ เหตุผลในการเดิน ทางที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
รับการรักษาพยาบาลพร้อมกับการท่องเที่ยว ปรากฏการณ์นี้แม้จะนาเงินตราเข้าประเทศ แต่ความต้องการ
เป็นศูนย์การรักษาพยาบาลของภูมิภาค ก็เป็นเหตุให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการผลิตแพทย์เข้าสู่ภาค
ธุรกิจมากขึ้นด้วย
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๑๑.๒.๔ ระบบการให้บริการสาธารณสุขของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ประกอบไป
ด้วยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก มาสู่สังคมที่มีองค์กรสุขภาพหลากหลายภาคส่วน การศึกษาเรื่องระบบ
บริการสาธารณสุขจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแนวความคิดเรื่องสุขภาพ
จาก “ภาระ” มาเป็น “ทุนทางสังคม” กล่าวคือจากเดิมปัญหาสุขภาพเป็นภาระที่สังคมต้องจ่าย มาสู่ปัจจุบันที่
การรักษาสุขภาพสามารถช่วยรั ฐลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แนวคิดที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ (การ
ป้ อ งกั น ) ด้ ว ยโครงสร้ างใหม่ ข องระบบสั งคมพร้อ มๆ กั บ พลั งแห่ งปั จ เจก มากกว่าการรักษา (การแก้ ไข)
ข้อเท็จจริงเชิงบริบทเช่นนี้จะต้องได้รับการบรรจุในหลักสูตร เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒ นาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพั นธกิจของ
มหาวิทยาลัย
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
มุ่งพัฒ นาหลั กสู ตรให้ มีความสอดคล้ องกับ สถานการณ์ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ สั งคม และ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งพัฒนาให้เนื้อหามีความทันเหตุการณ์ ตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมและ
สุขภาพ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เกิดความรู้ในแนวคิดทฤษฎีและการวิจัย เพื่อจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศด้าน
สังคมและสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นธรรม
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรมุ่งตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมุ่งบูรณาการความรู้ด้านสังคมศาสตร์
แพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
๑๒.๒.๑ การสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยด้วยการสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัยเพื่อ
เป็นผู้นาในเวทีระดับชาติด้านสังคมและสุขภาพ
๑๒.๒.๒ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการพัฒนาคณาจารย์
และนั กศึกษาให้ มีความสามารถในทางวิชาการ การวิจัย มีจิตสานึก มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
๑๒.๒.๓ การสร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านสังคมกับสุขภาพ ด้วยการส่งเสริม
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมทั้งมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
ในการอ้างอิงแก่วงการวิชาการ
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
ไม่มี

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัยที่มีแนวคิดและทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์ ที่
ประยุกต์กับการแพทย์และสุขภาพเชิงลึก มีความสามารถด้านการวิจัยระดับสูง สามารถประยุกต์หลักวิชาการ
สั งคมศาสตร์ ได้ อ ย่ า งบู ร ณาการในการอธิ บ าย วิ เคราะห์ ปั ญ หาสุ ข ภาพ และสร้ า งความรู้ ใ หม่ ท างด้ า น
.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๕

มคอ.๒

สังคมศาสตร์และสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ อันจะนาไปสู่การ
สร้างสังคมสุขภาวะ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
จริยธรรม ดังนี้
๑.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และวิชาชีพสังคมศาสตร์และสุขภาพ
๑.๒.๒ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และสุขภาพ
๑.๒.๓ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพโดยประยุกต์ทฤษฎีสังคมศาสตร์ได้
๑.๒.๔ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นา
๑.๒.๕ เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตและนาเสนอผลงาน
วิชาการ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ประเมินผลหลักสูตรเพื่อรักษา
มาตรฐานหลักสูตร

กลยุทธ์
(๑) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
(๒) ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรในด้านคุณภาพทาง
วิชาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์
กาหนดของสกอ. และบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
(๑) จัดให้มีการเสวนาด้านสังคม
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม
และสุขภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม นโยบาย และ
ผู้ใช้ประโยชน์และกับ
ระบบสุขภาพทีเ่ ปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ผู้เชี่ยวชาญในปัญหาร่วมสมัย
เท่าทัน เหมาะสม และเป็นสากล
ด้านสังคมและสุขภาพ
(๒) การประเมินความพึงพอใจ
ของหน่วยงานที่ดุษฎีบัณฑิต
เข้าไปปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
(๑) สนับสนุนให้มีการพัฒนา
สอนและบริการวิชาการ ให้มี
บุคลากร ด้วยการส่งไปอบรม
ประสบการณ์และนาความรู้ด้าน
สัมมนาหรือร่วมประชุม
สังคมศาสตร์ไปประยุกต์ในการวิจัย
วิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ ปัญหาด้านสังคมและ
ด้านสังคมศาสตร์ และ
สุขภาพ ได้จริง
สาธารณสุข
(๒) สนับสนุนให้บุคลากรออกไป
ให้บริการวิชาการแก่สังคม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
(๑) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
(๒) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
(๓) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้ดุษฎี
บัณฑิตของหน่วยงานต่างๆ
(๑) จานวนครั้งการจัดเสวนา
(๒) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของหน่วยงานที่
ดุษฎีบัณฑิตเข้าไปปฏิบัติงาน

(๑) ใบรับรอง ประกาศนียบัตร
การเข้าร่วมอบรม สัมมนา
หรือประชุมวิชาการ
(๒) ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่อคณาจารย์ในหลักสูตร
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
เภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๒.๒.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่า
กว่า ๓.๕๐
๒.๒.๓ นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโท ภาควิชาสังคมและสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ศึกษา
รายวิชาของหลักสูตรปริญญาโทครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า
๓.๕๐ ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติการเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก และได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรปริญ ญาโทที่กาลังศึกษา จากคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรปริญญาเอกที่
ประสงค์เข้าศึกษา และจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒.๔ ผู้ ที่ มี คุณ สมบั ติ น อกเหนื อ จากเกณฑ์ ข้ างต้ น อาจได้ รับ การพิ จ ารณาให้ ส มั ค รเข้ า รับ การ
คัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
หลักสูตรนี้เน้นการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและนโยบายสุขภาพโดยบูรณาการความรู้สังคมศาสตร์
สาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าคือการขาดความรู้พื้นฐาน
ทางสังคมศาสตร์ ความสามารถในการวิเคราะห์และวิพากษ์ และมีข้อจากัดในการใช้ภาษาอังกฤษ
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
นักศึกษาไม่มีความรู้ทางสังคมศาสตร์ และ
ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นวิ ช าด้ า นสั ง คมศาสตร์
ความสามารถในการวิเคราะห์
พื้ น ฐาน และเน้ น วิ ธี ก ารสอนโดยให้ นั ก ศึ ก ษา
อภิปราย วิเคราะห์ และวิพากษ์
นักศึกษามีข้อจากัดในการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่งเสริมให้เรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียนในภาค
การศึกษา และ กาหนดให้อ่านบทความ
ภาษาอังกฤษและนาเสนอในชั้นเรียน
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๗

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
สาหรับผู้จบปริญญาตรี
ปีการศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
จานวนที่คาดว่าจะรับ
๒
๒
๒
จานวนสะสม
๔
๖
จานวนที่คาดว่าจะจบ
สาหรับผู้จบปริญญาโท
ปีการศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
จานวนที่คาดว่าจะรับ
๘
๘
๘
จานวนสะสม
๑๖
๒๔
จานวนที่คาดว่าจะจบ
๘

๒๕๕๘
๒
๘
๒

๒๕๕๙
๒
๘
๒

๒๕๕๘
๘
๒๔
๘

๒๕๕๙
๘
๒๔
๘

๒.๖ งบประมาณตามแผน
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตร
งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ค่าลงทะเบียน
-ผู้จบปริญญาตรี ๓๖ หน่วยกิต x xxx บาท x ๒ คน
- ผู้จบปริญญาโท ๑๒ หน่วยกิต x xxx บาท x ๘ คน
ได้จากค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
-ผู้จบปริญญาตรี ๔๘ หน่วยกิต x xxx บาท x ๒ คน
-ผู้จบปริญญาโท ๓๖ หน่วยกิต x xxx บาท x ๘ คน
ค่าบารุงการศึกษาต่อภาค (xxxxx x xx ภาคการศึกษา x ๑๐ คน)
- ค่าธรรมเนียมดุษฎีบัณฑิต (xxxxx บาท x ๑๐ คน)
- ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร (xxxx บาท x ๑๐ ภาคการศึกษา x ๑๐ คน)

xxxxxx บาท
xxxxxx บาท

รวม
ก) งบดาเนินการ (ต่อปีการศึกษา)
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าสอน xxx บาท x ๓ วิชา x ๔๕ ชัว่ โมง )
- ค่าใช้จ่ายบุคคลากร (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ xxx บาท x ๔๕ วัน x ๒ คน)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รวมค่าวิทยานิพนธ์)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่ากิจกรรมพัฒนาบุคคลากร
- ค่าสัมนานักศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ข) งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

xxxxx บาท
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

xxxxx
บาท
รวม xxxxxx บาท
ค่าใช้จ่ายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตต่อหัว ๑๐๒,๗๐๐ บาท จานวนนักศึกษาที่เป็นจุดคุ้มทุน ๗ คน
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๘

๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.grad.mahidol.ac.th
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ผู้สาเร็จปริญญาตรี จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
ผู้สาเร็จปริญญาโท จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ ดังนี้
สาหรับผู้จบปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ
๒๗ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
๘๔ หน่วยกิต
สาหรับผู้จบปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

๙
๓
๓๖
๔๘

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
(๑) หมวดวิชาบังคับ
สาหรับผู้ที่สาเร็จปริญญาตรี ๒๗ หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สมสภ ๕๐๑ สังคมวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
SHSH 501 Health Sociology
สมสภ ๕๐๒ มานุษยวิทยาการแพทย์
๓(๓-๐-๖)
SHSH 502 Medical Anthropology
สมสภ ๕๐๓ จิตวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
SHSH 503 Health Psychology
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๙

สมสภ ๕๐๔
SHSH 504
สมสภ ๕๐๕
SHSH 505
สมสภ ๕๐๖
SHSH 506
สมสภ ๖๐๐
SHSH 600
สมสภ ๖๐๑
SHSH 601
สมสภ ๖๐๒
SHSH 602

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
สถิติสาหรับนักวิจัย
Statistics for Researchers
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
ปรัชญาและทฤษฎีสังคมศาสตร์
Social Sciences Theories and Philosophy
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Social Sciences Research
สัมมนาทางสังคมศาสตร์สุขภาพ
Seminar in Health Social Sciences

สาหรับผู้ที่สาเร็จปริญญาโท ๙ หน่วยกิต
สมสภ ๖๐๐ ปรัชญาและทฤษฎีสังคมศาสตร์
SHSH 600 Social Sciences Theories and Philosophy
สมสภ ๖๐๑ วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
SHSH 601 Advanced Social Sciences Research
สมสภ ๖๐๒ สัมมนาทางสังคมศาสตร์สุขภาพ
SHSH 602 Seminar in Health Social Sciences

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

(๒) หมวดวิชาเลือก
สาหรับผู้ที่สาเร็จปริญญาตรี เลือกอย่างน้อย ๓ วิชา ๙ หน่วยกิต
สาหรับผู้ที่สาเร็จปริญญาโท เลือกอย่างน้อย ๑ วิชา ๓ หน่วยกิต
สมสภ ๖๑๐
SHSH 610
สมสภ ๖๑๑
SHSH 611
สมสภ ๖๑๒
SHSH 612
สมสภ ๖๑๔
SHSH 614
สมสภ ๖๑๕
SHSH 615
สมสภ ๖๑๖
SHSH 616

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)

ทฤษฏีสังคมวิทยาสุขภาพ
Health Sociological Theory
ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพร่วมสมัย
Contemporary Health Sociology Theory
ทฤษฎีองค์การ
Organization Theory
สถาบันการศึกษาและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
Education Institution and Health Inequity
งานและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
Work and Health Inequity
ทฤษฎีสตรีนิยม
Feminist Theory

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
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๑๐

สมสภ ๖๒๐
SHSH 620
สมสภ ๖๒๑
SHSH 621
สมสภ ๖๒๒
SHSH 622
สมสภ ๖๓๑
SHSH 631
สมสภ ๖๓๒
SHSH 632
สมสภ ๖๓๓
SHSH 633
สมสภ ๖๓๔
SHSH 634
สมสภ ๖๔๑
SHSH 641
สมสภ ๖๔๒
SHSH 642
สมสภ ๖๔๓
SHSH 643
สมสภ ๖๕๐
SHSH 650
สมสภ ๖๕๑
SHSH 651
สมสภ ๖๖๐
SHSH 660

มคอ.๒

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
Theories and Concept in Anthropology and Medical
Anthropology
๓(๓-๐-๖)
มานุษยวิทยาทางเพศภาวะและเพศวิถี
Anthropology in Gender and Sexuality
วัฒนธรรม ความทุกข์ทางสังคมและสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Culture Social Suffering and Health
บุคลิกภาพ สุขภาพ และความเจ็บป่วย
๓(๓-๐-๖)
Personality Health and Illness
จิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบวกทางสุขภาพในประเด็น
๓(๓-๐-๖)
ที่เกี่ยวข้อง
Social Psychology and Positive Psychology in Health
and Related Issues
จิตวิทยาอปกติ
๓(๓-๐-๖)
Abnormal Psychology
การวัดพฤติกรรมและการสร้างมาตรวัด
๓(๓-๐-๖)
Measurement of Behavior and Scaling
การวางแผนและนโยบายสาธารณสุข
๓(๓-๐-๖)
Public Health Planning and Policy
นโยบายสาธารณะและสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Public Policy and Health
ระบบประกันสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Health Insurance Systems
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
๓(๓-๐-๖)
Qualitative Research Methodology
สถิติหลายตัวแปร
๓(๓-๐-๖)
Multivariate Statistics
บทอ่านตามกาหนดทางสังคมศาสตร์และสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Directed Reading In Social Sciences and Health

นอกจากรายวิช าในหมวดวิช าเลื อกข้างต้น แล้ ว นักศึ กษาสามารถเลื อกลงทะเบี ยนเรีย น
รายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึ กษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความ
สนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
(๓) วิทยานิพนธ์
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
SHSH 699
Dissertation

๔๘/๓๖(๐-๑๔๔-๐/๐-๑๐๘-๐)

.............................................................................................................................................................................................................
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๑๑

มคอ.๒

๓.๑.๔ โครงการวิจัยของหลักสูตร
ชุดโครงการวิจัยความเป็นธรรมทางสุขภาพ โลกาภิวัตน์กับสุขภาพ ความรุนแรงในเยาวชน
เพศภาวะเพศวิถีและสุขภาพ สุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ และเอชไอวี โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า สุขภาวะผู้พิการ
ผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติ โรคเรื้อรังและระบบสุขภาพ สารเสพติดและสุขภาพจิต การแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
๓.๑.๕ ความหมายของรหัสรายวิชา
ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
สม (SH) หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ตัวอักษร ๒ หลักต่อมา เป็นอักษรย่อของภาควิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
สภ (SH) หมายถึง ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
ตัวเลข ๓ หลัก คือ ๕XX และ ๖XX แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๑.๖ แผนการศึกษา
(๑) สาหรับผู้จบปริญญาตรี
ปีที่
๑

๒

๓
๔

ภาคการศึกษาที่ ๑
สมสภ ๕๐๑ สังคมวิทยาสุขภาพ
สมสภ ๕๐๒ มานุษยวิทยาการแพทย์
สมสภ ๕๐๓ จิตวิทยาสุขภาพ
สมสภ ๕๐๔ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
รวม
สมสภ ๖๐๐ ปรัชญาและทฤษฎี
สังคมศาสตร์
สมสภ ๖๐๑ วิธีวิทยาการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ขั้นสูง
สมสภ ๖๐๒ สัมมนาทางสังคมศาสตร์
สุขภาพ
วิชาเลือก
รวม
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
รวม
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที่ ๒
๓(๓-๐-๖)
สมสภ ๕๐๕ สถิตสิ าหรับนักวิจัย
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
สมสภ ๕๐๖ วิทยาระเบียบวิธวี ิจัยทาง ๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
สังคมศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
วิชาเลือก
๖ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
รวม
๑๒ หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
สอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๑๒ (๐-๓๖-๐)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓ หน่วยกิต
รวม
๑๒ หน่วยกิต
๑๒ (๐-๓๖-๐) สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวม
๑๒ (๐-๓๖-๐)
๑๒ หน่วยกิต

๑๒ หน่วยกิต
๑๒ (๐-๓๖-๐)
๑๒ หน่วยกิต
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๑๒

(๒) สาหรับผู้จบปริญญาโท
ปีที่
๑

ภาคการศึกษาที่ ๑
สมสภ ๖๐๐ ปรัชญาและทฤษฎี
สังคมศาสตร์
สมสภ ๖๐๑ วิธีวิทยาการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ขั้นสูง
สมสภ ๖๐๒ สัมมนาทางสังคมศาสตร์
สุขภาพ
วิชาเลือก
รวม

๒

สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๓

รวม
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
รวม

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ภาคการศึกษาที่ ๒
สอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๙ (๐-๒๗-๐)
รวม
๙ หน่วยกิต

๓(๓-๐-๖)
๓ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๙ (๐-๒๗-๐) สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
รวม
๙ หน่วยกิต
๙ (๐-๒๗-๐)
๙ หน่วยกิต

๙ (๐-๒๗-๐)
๙ หน่วยกิต

๓.๑.๗ คาอธิบายรายวิชา โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ /ชื่อ-นามสกุล
สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Medical Anthropology)
๑ x xxxx xxxxx xx x
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล University of California Berkeley
U.S.A. : ๒๕๓๘
M.A. (Health Sociology)
Kent State University, U.S.A. : ๒๕๒๐
ร.บ.(สังคมวิทยา มานุษยวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๑๘
สค.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
๒ x xxxx xxxxx xx x
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔
รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา มัติโก
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๒
วท.บ.(การพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๙
๓ x xxxx xxxxx xx x
Ph.D. (Health and Social Welfare)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ University of Haifa, Israel : ๒๕๔๘
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
วิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๖
ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๒๗
.............................................................................................................................................................................................................
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๑๓

ลาดับ
๔

๕

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ /ชื่อ-นามสกุล
x xxxx xxxxx xx x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา ศิริสุข

x xxxx xxxxx xx x
อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ

๓.๒.๒ อาจารย์ประจา
ลาดับ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
๑ x xxxx xxxxx xx x
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์

๒

x xxxx xxxxx xx x
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา ปสันธนาทร

๓

x xxxx xxxxx xx x
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เด่นดวง

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
Dr. P.H. (Health Psychology)
University of Hawaii, U.S.A. : ๒๕๓๑
ค.ม. (จิตวิทยาการสื่อสารและการแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๓
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๒๑
Ph.D. (Anthropology)
University of California Santa Cruz,
U.S.A. : ๒๕๕๒
M.A. (Anthropology)
University of California Santa Cruz,
U.S.A : ๒๕๔๖
ศ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยพายัพ : ๒๕๓๔
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Health Psychology)
University of Nebraska-Lincoln : ๒๕๓๔
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๑๘
ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิชาการแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๑๖
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร : ๒๕๑๔
สส.ด. (การบริหารสังคม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๖
M.A. (Geography)
Michigan State University, U.S.A. : ๒๕๓๓
สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๒
วท.บ.(สถิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : ๒๕๑๙
Ph.D. (Health Sociology)
University of Connecticut, U.S.A. : ๒๕๓๓
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๒
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๑๔

ลาดับ

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล

๔

x xxxx xxxxx xx x
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

๕

x xxxx xxxxx xx x
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์

๖

x xxxx xxxxx xx x
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์

๗

x xxxx xxxxx xx x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาถฤดี เด่นดวง

๘

x xxxx xxxxx xx x
อาจารย์ ดร.ดรุณี ภู่ขาว

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
สค.บ. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๑๗
Ph.D. (Medical Anthropology)
University of Amesterdam
Netherland : ๒๕๔๓
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗
ค.บ. (ครุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๓
ปร.ด. (ประชากรกับการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ๒๕๓๔
ศศ.ม.(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๐
Ph.D. (Public Administration)
State University of New York at
Albany : ๒๕๓๖
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๓๐
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๕
สค.ม (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๘
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๒๐
Ph.D. (Cognitive Behavioral Therapy)
University of Queensland
Australia : ๒๕๔๙
M.N. (Mental Health)
University of South Australia : ๒๕๔๓
วท.ม.(สุขภาพจิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๙
ประกาศนียบัตรพยาบาล(พยาบาล)
วิทยาลัยบรมราชชนนี สระบุรี : ๒๕๓๕
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๑๕

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
๑ x xxxx xxxxx xx x
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีทอง
หงส์วิวัฒน์
๒ x xxxx xxxxx xx x
ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริมศรี
๓

x xxxx xxxxx xx x
ศาสตราจารย์ นพ.ดร.ศุภสิทธิ์
พรรณนารุโณทัย

๔

x xxxx xxxxx xx x
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา
กุลสมบูรณ์

๕

x xxxx xxxxx xx x
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจา
ยอดดาเนิน-แอ็ตติกจ์
x xxxx xxxxx xx x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา
อิ่มเอม
x xxxx xxxxx xx x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา
เฟื่องฟูสกุล
x xxxx xxxxx xx x
นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

๖
๗
๘
๙

x xxxx xxxxx xx x
ดร.อารยัน ตระหง่าน

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Social Science)
Syracuse University
U.S.A. : ๒๕๑๙
Ph.D. (Sociology and
Demography)
Brown University, U.S.A.
Ph.D. (Health Planning and
Financing)
University of London
UK : ๒๕๓๖
Ph.D. (Pharmacy
Administration)
University of Maryland,
U.S.A. : ๒๕๔๓
Ph.D. (Anthropology)
University of Queensland,
Australia
Ph.D. (Philosophy)
Australian National
University, Australia : ๒๕๓๙
Ph.D. (Social Science)
University of Bielefed,
Germany : ๒๕๓๖
Ph.D. ( Social Anthropology)
Harvard University
U.S.A. :๒๕๔๑
D.Sc. (Health Policy and
Management)
Harvard University,
U.S.A. : ๒๕๔๑

สังกัด
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ

นักวิชาการอิสระ

ข้าราชการบานาญ
UNFPA
นักวิชาการอิสระ
กระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการอิสระ

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
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๑๖

มคอ.๒

๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
ข้อกาหนดในการท าวิทยานิ พ นธ์ ต้องเป็น หั ว ข้อที่ มุ่งเน้น การสร้างความรู้ใหม่ด้านสั งคมศาสตร์
สุขภาพที่ลึกซึ้งตามแนวทางที่กาหนดในข้อ ๓.๑.๔ โดยคาดว่าผลสาเร็จของวิทยานิพนธ์ จะก่อให้ เกิดการ
ยกระดับความรู้ในการเข้าใจปัญหาสุขภาพโดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในเชิงบูรณาการ โดย
นักศึกษาแต่ละคนจะเป็ น ผู้รับ ผิ ดชอบวิทยานิพ นธ์ ของตนเอง และต้องนาส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
หั วข้อวิท ยานิ พ นธ์ เกี่ย วข้องกับ ปั ญ หาสั งคมและสุขภาพที่ นักศึกษาสนใจ ภายใต้คาแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถวางแผนดาเนินการวิทยานิพนธ์ได้ด้วยตนเอง มีความรู้เชิงทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์
แบบบูรณาการโดยประยุกต์กับปัญหาสุขภาพหรือประเด็นการพัฒนาได้อย่างลึกซึ้ง และเชี่ยวชาญในการวิจัย
การใช้เครื่องมือ และโปรแกรมในการทาวิทยานิพนธ์
๕.๓ ช่วงเวลา
๕.๓.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก เริ่มทาวิทยานิพนธ์ในภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๓
๕.๓.๒ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก เริ่มทาวิทยานิพนธ์ใน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๒
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ๔๘ หน่วยกิต
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ๓๖ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
หลักสูตรกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษารายบุคคล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์โดย
การบรรยาย ให้นักศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งหลักสูตรกาหนดให้คณะกรรมการ
สอบประกอบไปด้วยคณาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ
(๒) การประเมินจากการผลความก้าวหน้าและคุณภาพการจัดทาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษา
ต้องมีการนาเสนอความคืบหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร อย่างน้อย
๑ ครั้งต่อปีการศึกษา
(๓) การประเมินจากการสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน โดยหลักสูตรกาหนดให้มีคณะกรรมการสอบ
ประกอบด้วยคณาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า) รวมกันไม่ต่ากว่า ๕ คน
(๔) ประเมินจากการเผยแพร่ผลงานของวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
โดยจะต้องได้รั บ การยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ ในวารสารวิช าการระดับนานาชาติ ที่ มีระบบการประเมินและเป็น ที่
ยอมรับในวงวิชาการของสาขาวิชาการ
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๑๗

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร
(Core values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
M = Mastery เป็นนายแห่งตน
A = Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H = Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I = Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D = Determination แน่วแน่กล้าตัดสินใจ
O = Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L = Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นา
ความสามารถในการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ และ
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ

๑)
๒)
๓)
๔)

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ผู้สอนสอดแทรกแนวคิดและการปฏิบัติตามวัฒนธรรม
องค์กร (Core values) ของมหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
(Core values) ของมหาวิทยาลัย อย่างสม่าเสมอ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน โดยการศึกษาดูงาน
การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งเสริมกิจกรรมในการเรียนรู้ชุมชนเพื่อสร้างจิตสานึก
สาธารณะ

ส่ งเสริม การอภิ ป รายเพื่ อ การสะท้ อ นความคิ ด (Reflection)
การวิพ ากษ์ วิจารณ์ การตั้งค าถามและการค้ น หาความรู้ใหม่
เพื่อผลักดันภาวะผู้นาทางวิชาการ

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
๑.๒ ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม
๑.๓ การไม่คัดลอกผลงานวิชาการ
ของผู้อื่น

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล

๑.๑ มอบหมายงานทั้งเดี่ยวและ
๑.๑ ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับ
กลุ่มในห้องเรียนตามเวลาที่
มอบหมาย
กาหนด
๑.๒ การแสดงออกต่อผู้อื่นใน
๑.๒ บรรยายหลักการ ยกตัวอย่าง
ด้านความซื่อสัตย์ และการมี
และนาปฏิบัติในด้านความ
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ซื่อสัตย์และการเห็นแก่
ส่วนรวม
ประโยชน์ส่วนรวม
๑.๓ ผลงานของนักศึกษาที่ผลิต
๑.๓ สอนวิธีการอ้างอิงผลงาน
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ให้สืบค้นและเขียน
วิชาการและจริยธรรม
อ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อื่น

๒. ด้านความรู้
๒.๑ ทฤษฎีสังคมศาสตร์ ปัญหา
๒.๑ บรรยาย อภิปราย
สุขภาพในท้องถิ่นและในโลก ๒.๒ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
๒.๒ สังเคราะห์ วิเคราะห์ ปรัชญา
วิพากษ์ประเด็นเกี่ยวกับ
และแนวคิดสังคมศาสตร์และ
สุขภาพ
สุขภาพ
๒.๓ เขียนโครงร่างงานวิจัย ฝึก
๒.๓ การประมวลและสังเคราะห์
เทคนิคการเก็บข้อมูล การ

๒.๑ ผลการสอบ
๒.๒ ความรอบรู้ในการอภิปราย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
วิพากษ์
๒.๓ คุณภาพของรายงานการวิจัย
ด้านเนื้อหาสาระ การ
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ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
ทบทวนวรรณกรรม การ
สุขภาพ โดยการทบทวนองค์
รายงาน
วิเคราะห์ การอ้างอิง
ความรู้ และใช้เทคนิคการเก็บ
เอกสาร
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ตามกระบวนการวิจัย
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
๓.๑ จัดกิจกรรมอภิปราย
๓.๑ ความรอบรู้ในการอภิปราย
สุขภาพได้
สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
๓.๒ สังเคราะห์ความรู้ด้านปรัชญา
ปัญหาทางสังคมและสุขภาพ
วิพากษ์
และทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ๓.๒ จัดให้นักศึกษาเสนอรายงาน ๓.๒ ประเมินจาก โครงร่างและ
๓.๓ สังเคราะห์และวิเคราะห์
และวิพากษ์ผลงาน
โครงการวิจัย
ผลงานวิจัย อย่างเหมาะสม
๓.๓ ประเมินจากรายงานที่มี
การบูรณาการแนวคิด
สาขาวิชาการต่างๆ
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๔.๑ สามารถแสดงความเห็น ทาง ๔.๑ จัดกิจกรรม อภิปราย แสดง ๔.๑ ประเมินจากความเห็นของ
วิชาการร่วมกับผู้อื่นได้
ความคิดเห็นทางวิชาการ
กลุ่ม ทีแ่ สดงออกถึงความ
๔.๒ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่
๔.๒ อาจารย์ให้ข้อมูลป้อนกลับ
เป็นนาทางวิขาการ
ซับซ้อนที่เกี่ยวกับปัญหา
เมื่อนักศึกษานาเสนอผลงาน ๔.๒ ประเมินจากคุณภาพของ
สังคมและสุขภาพ
๔.๓ มอบหมายงานกลุ่มเพื่อฝึก
งานและการส่งตรงตามเวลา
๔.๓ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการทางาน
ที่กาหนด
ผู้อื่น แสดงออกถึงความเป็น
ร่วมกับผู้อื่น
๔.๓ ประเมินจากการแสดงออก
ผู้นาทางวิชาการ เป็นผู้ฟัง
และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นถึง
และผู้พูดที่ดี
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
ผู้ฟัง และผู้พูดที่ดี
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้รู้จัก ๕.๑ ประเมินจากความเหมาะสม
๕.๑ สามารถคัดกรองข้อมูลเชิง
ของวิธีการหรือเทคนิคใน
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัย
สถิติ เพื่อนามาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในการ
และสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าประเด็น
วิจัยและสารสนเทศ
ปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน
การศึกษาประเด็นปัญหาที่
๕.๒ ประเมินจากความสามารถ
๕.๒ สามารถสื่อสารอย่างมี
สาคัญ
ในการใช้เทคโนโลยี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ ๕.๒ จัดกิจกรรมโดยให้นักศึกษาได้
สารสนเทศ
ฝึกฝนความสามารถในการใช้
เหมาะสม
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๑๙

มคอ.๒

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ค

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ เรียนครบและสอบผ่านทุกรายวิชาที่กาหนด
๒.๒ ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษา
ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา และสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
๓.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ
๓.๒.๑ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอก ต้อง
ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่ วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
๓.๒.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอก ต้อง
ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่ วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๓.๓ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๔ ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๕ ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๓.๖ ต้ องเสนอวิท ยานิ พ นธ์แ ละสอบวิท ยานิ พ นธ์ผ่ าน ตามข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๗ ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือได้รับการตอบรับลงพิมพ์ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรม
องค์กรของมหาวิทยาลัย คณะต้นสังกัด ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
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๑.๒ ส่งเสริมให้ อาจารย์ใหม่เข้าฝึกอบรมวิชาการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนและ
การท าวิจั ย โดยจะสนั บ สนุ น ในการฝึ ก อบรม ดูงานวิช าการ ร่ว มประชุม วิช าการ ทั้ งในและต่ างประเทศ
ตลอดจนการลาศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
๒.๑.๒ สนับสนุนอาจารย์ในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาครูและวิชาการ ด้วยการส่งไป
ฝึกอบรม ดูงานวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม
๒.๒.๒ ส่ งเสริม ให้ อ าจารย์ท าผลงานวิ ช าการทั้ งประเภทผลงานวิจัย และผลงานวิ ช าการ
เผยแพร่
๒.๒.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและ
หรือคณะ
๒.๒.๔ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและ หรือคณะ

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๑.๑ มีระบบกลไกในระดับคณะในการดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการและควบคุมการดาเนินการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดแผนงานและมีการจัดงบประมาณเพื่อ
พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างพอเพียงที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีการจัดทารายละเอียด
การสอนรายวิชาทุกรายวิชา มีการจัดทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาทุกรายวิชา มีการกาหนดแผนงานและ
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย์
๑.๒ ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ทั้งที่เป็นการประเมินผลการเรียนการสอนของ
นักศึกษา และผลการสอนของอาจารย์
๑.๓ ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
๑.๔ มีการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๕ ปีเพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและสอดรับกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
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บัณฑิตวิทยาลัยและคณะจัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อ
จัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การเรีย นการสอนในชั้น เรีย นและสร้างสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
๒.๒.๑ มีห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาตามหลักสูตร
นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังมีสานักหอสมุดที่มีบริการด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และการตรวจค้น
เอกสารวิชาการ ด้วยระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ซีดีรอมและอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถค้นหาเอกสารวิชาการ
จากสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ
๒.๒.๒ มี ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง ของคณะฯ และมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
สารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และมีห้องพักนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียนและทากิจกรรมกลุ่มต่างๆ ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการทางานเป็นทีม
๒.๒.๓ มีห้องเรียน สื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่เพียงพอสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
๒.๒.๔ มี ส ภาพแวดล้ อ ม และบรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ และการจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรฯ มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาโดยมีการระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาความต้องการในการใช้ตารา หนังสือ
อ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินความเพียงพอของหนังสือ รวมถึง ประสานงานการจัดซื้อ
จัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีการจัด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ด้วย
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ มี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ รั บ สมั ค รอาจารย์ ใหม่ โ ดยการ
กลั่นกรองคุณสมบั ติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะ
พิจารณาความรู้ ความสามารถ และทักษะจากการนาเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการสอบคัดเลือกนั้น ยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิ ชาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
ระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและประสบการณ์ ที่เป็น ประโยชน์ต่อสาขาวิชาสั งคมศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นหลัก
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการจัดประชุมหลักสูตรทุกเดือนเพื่อวางแผน ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ การควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษา การจัดการ
เรี ย นการสอนเพื่ อทบทวน ติด ตามคุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร และนาข้ อเสนอแนะจากการประเมิ น รายวิช า การ
ควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์มาประกอบการพิจารณาวางแผนเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๒๒

มคอ.๒

๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ต่างจากความชานาญของคณาจารย์ประจา เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และนาเสนอต่อประธาน
หลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง ของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สอดคล้องกับระเบียบการสรรหาพนักงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มี การด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของมหาวิท ยาลั ย ในการส่ งเสริม ให้ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามตาแหน่งงาน
นั้นๆ เช่น ระบบพี่เลี้ยง การจัดการความรู้ในองค์กร การจัดอบรมในองค์กร หรือการส่งไปอบรม ณ หน่วยงาน
ภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๕.๑ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
๕.๑.๑ หลักสูตรฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาทางวิชาการ แผนการเรียน
การสอนในหลักสูตร วิธีการศึกษาเล่าเรียน รวมถึงชี้แจงตารางการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน
๕.๑.๒ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทาหน้าที่แนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาทางด้าน
การเรียนการสอนและ หรือการให้คาแนะนาในด้านอื่น ๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรืออื่นๆ มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้
โดยตรงทั้งในรูป แบบของการติดต่อด้วยตนเองหรือยื่นเป็นเอกสาร หลังจากนั้นคณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัยจะ
ดาเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าว
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
๖.๑ มีการประเมินผลความสาเร็จของการจัดหลักสูตร ว่าสามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ หรือสามารถศึกษาต่อ
ในชั้นสูงต่อไปได้
๖.๒ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพดุษฎีบัณฑิต ทั้งในส่วนของตัวดุษฎีบัณฑิต และผู้ใช้ดุษฎี
บัณฑิต เพือ่ ดูระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และสุ ขภาพ มีตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
บังคับต้องมีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลดาเนินการ
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บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละปี ดังนี้
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน 




ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงาน หลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่





สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
๓. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.๓ อย่าง





น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
๔. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า ตาม 




แบบ มคอ.๕ ภ ายใน ๓๐ วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษา
๕. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตาม 




แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 




ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. ๓ อย่างน้อยร้อยละ
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มี ก ารพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน




กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมิน การดาเนิ น งานที่รายงานใน มคอ.๗
ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ ใ ห ม่ ทุ กคน ได้ รั บ การป ฐมนิ เ ท ศห รื อ 




คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
๙. อาจารย์ ป ระจ าทุ กคนได้รั บ การพั ฒ นาทางวิช าการ 




และ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๐.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ





การพัฒ นาวิช าการ และ หรื อวิช าชีพไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๐. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย ดุ ษ ฎี



บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อดุษฎี


บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๒๔

มคอ.๒

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่
โดยประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนั กศึกษา การ
ตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถประเมินเบื้องต้นได้
ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้
สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุ กด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิน หลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยนักศึกษา บัณ ฑิต คณาจารย์ และผู้ใช้ ดุษฎีบัณฑิต ว่ามีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของดุษฎี ว่า
สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังมีจุดที่ต้องพัฒนาในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง มีผลการดาเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดี”
หมายถึง มีผลการดาเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดีมาก”
หมายถึง มีผลการดาเนินการครบทุกข้อ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล ผลสารวจความต้องการของนักศึกษาต่อวิช าเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้
ทันที ซึ่งเป็นการปรับปรุงย่อย โดยในการปรับปรุงย่อยนั้นสามารถกระทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับดุษฎีศึกษา
ที่กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๕ ปี
.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
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๒๕

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
๑. หมวดวิชาบังคับ
สมสภ ๕๐๑
SHSH 501

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)

สังคมวิทยาสุขภาพ
Health Sociology
ทฤษฎีสังคมวิทยาคลาสสิก และทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย พัฒ นาการของสั งคมวิทยา
การแพทย์ ความหมายสุขภาพและความเจ็บป่วย วิชาชีพแพทย์ การจัดการทางการแพทย์ สุขภาพและความ
เจ็บป่วยในยุคโลกาภิวัตน์ และตัวกาหนดนาทางสังคมเกี่ยวกับสุขภาพ ความเป็นธรรม และจริยธรรม
Classical and contemporary sociological theory, developments in medical
sociology, meanings of health and illness, the medical profession, medical management,
health and illness in globalization, and social determinants of health, equity and ethics

สมสภ ๕๐๒
SHSH 502

มานุษยวิทยาการแพทย์
๓(๓-๐-๖)
Medical Anthropology
แนวคิ ด และกระบวนการทางมานุ ษ ยวิท ยาที่ ส าคั ญ พั ฒ นาการเนื้ อ หาและขอบเขตของ
มานุ ษ ยวิ ท ยาการแพทย์ แ นวความคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ๆ ในการศึ ก ษาทางมานุ ษ ยวิ ท ยาการแพทย์ :
โครงสร้างหน้าที่ นิ เวศวิทยาการแพทย์ มานุษยวิทยาระลึกรู้ สัญ ลักษณ์ ตีความ เศรษฐศาสตร์การเมือง
นิเวศน์การเมืองมานุษยวิทยาการแพทย์เชิงวิพากษ์สุขภาพ ความเจ็บป่วย คือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
และสังคม ระบบสุขภาพในฐานะระบบวัฒนธรรมพหุลักษณ์การแพทย์และระบบสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมระบบการแพทย์พื้น บ้านระบบการแพทย์ทางเลือก ประเด็นสาคัญทางมานุษยวิทยาการแพทย์
มานุษยวิทยาว่าด้วยเอชไอวี เอดส์ มานุษยวิทยาว่าด้วยการเสพติดบทบาทเพศ วัฒนธรรมกับการเจริญพันธ์
และการคลอดมานุษยวิทยาว่าด้วยการใช้ยามานุษยวิทยาว่าด้วยสุขภาพจิต มนุษย์ ความเป็นธรรม และ
จริยธรรม
Concepts and research methods in anthropology; development, scope and
content of medical anthropology; major theoretical orientations in medical anthropology:
structural-functional, medico-ecological, interpretive, political economy, political ecology,
and critical medical anthropology approaches; health and illness ascultural and social
phenomena; medical pluralism; health systems and social transformation; ethnomedicine;
alternative medicine. Important medical anthropology issues: anthropology of HIV/AIDS;;
anthropology of addiction; gender, culture, and human reproduction; anthropology of
medication; anthropology of mental health, human, equity and ethics
สมสภ ๕๐๓
SHSH 503

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)

จิตวิทยาสุขภาพ
Health Psychology
มุมมองทางจิตวิทยา ธรรมชาติมนุษย์ ความหมายและความสาคัญของจิตวิทยาสุขภาพ
ความเครี ย ด สุ ข ภาพ และความเจ็ บ ป่ ว ยทางกาย การเผชิ ญ ความเครี ย ด ความเครี ย ดกั บ สุ ข ภาพจิ ต
พฤติกรรมสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ แบบแผนทางจิตวิทยาในการทานายพฤติกรรม

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๒๖

มคอ.๒

สุขภาพ ความเจ็บปวด บุคลิกภาพกับสุขภาพ การสื่อสารทางสุขภาพ ประเด็นทางจิตวิทยาเกี่ยวกับเจ็บป่วย
ระยะสุดท้าย และจริยธรรมทางการแพทย์
Psychological perspectives;human nature; definition and importance of
health psychology; stress, health and physical illness; coping with stress; stress and mental
health; health behaviors and changing them; psychological predictive models of health
behaviors; pain; personality and health; health communications; psychological issues in
terminal illness and medical ethics
สมสภ ๕๐๔
SHSH 504

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Health Economics
ปรั ช ญา ทฤษฎี แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ สุ ข ภาพ งานวิ จั ย และแบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารและให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ เครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ อธิบายระบบบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค ความเป็นธรรมทางสังคม
ในการกระจายบริการสุขภาพ
Philosophical theories & concepts of health economics, economic models &
research relevant to behavior of health care use and provision. Using tools of applied
economics to explain health service systems and their efficiency, equitability & social
justice inhealth serviceallocation
สมสภ ๕๐๕
SHSH 505

สถิติสาหรับนักวิจัย
๓(๓-๐-๖)
Statistics for Researchers
ความหมาย จุดประสงค์ หน้าที่ ประเภทและข้อจากัดของสถิติ ตัวแปรและระดับการวัด
การวิเคราะห์ ส ถิติ ตั ว แปรเดีย ว การใช้โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ในการวิเคราะห์ ผ ล สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน การ
วิเคราะห์และการทดสอบความสัมพันธ์ของสถิติ ๒ ตัวแปร การวิเคราะห์สถิติมากกว่า ๒ ตัวแปร สถิตินัน
พาราเมตริก จริยธรรมการวิจัย
The meaning, use, purpose, function, types and limitations of statistics;
variables and levels of measurement; univariate statistical analyses; the use of computer
software in analyzing data; inferential statistics; data analysis and testing in bivariate
statistical relationships, introduction to multivariate statistical analyses, nonparametric
statistics research ethics
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
สมสภ ๕๐๖ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
SHSH 506 Research Methodology in Social Sciences
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวคิด วิธีและขั้นตอนการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยปรัชญาของศาสตร์การวิจัยทางสังคมศาสตร์และคุณลักษณะที่
สาคัญ การวางแผน การเขียนและเสนอเค้าโครงการวิจัย การสร้างทฤษฎี การกาหนดสมมติฐาน การสร้าง
แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัย การเก็บข้อมูลภาคสนาม การประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ การใช้คอมพิ วเตอร์เพื่อการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ระเบียบวิธีการในการ
เขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสุขภาพ จริยธรรมการวิจัยในคน
.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๒๗

มคอ.๒

Meaning and significance of social science research; the approaches,
methods and processes of social science research;guiding philosophies of
research;philosophical foundations and important characteristics of social science research;
planning and writing research proposals;theory-building and hypothesis-writing; constructing
questionnaires; sampling;fieldwork; evaluating and analyzing statistical data; computerized
data analysis;applying method in social health science report-writing; research ethics in
studies involving participants
สมสภ ๖๐๐ ปรัชญาและทฤษฎีสังคมศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
SHSH 600 Social Sciences Theories and Philosophy
พื้นฐานปรัชญาทฤษฎีสังคมศาสตร์ตะวันตก พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการศึกษา
พฤติกรรมทางสังคมและการศึกษาสังคมในช่วงยุคก่อนทันสมัย ยุคทันสมัย และหลังยุคทันสมัย บริบททาง
สังคม การเมือง เศรษฐกิจและปัญ ญา เบื้ องหลั งการพัฒ นาการของสั งคมศาสตร์ สมมุติฐานทางปรัชญา
เกี่ยวกับธรรมชาติของความจริง ภววิทยา ญานวิทยา และ วิธีวิทยา ปรัชญาวิทยาศาสตร์และพัฒนาการของ
สังคมศาสตร์ ฐานคติทางญานวิทยาในสังคมศาสตร์ ประจักษ์นิยม เหตุผลนิยม และจิ ตนิยม สกุลความคิด
สาคัญของทฤษฎีสังคมศาสตร์ ปฏิฐานนิยม ปฏิบัติการนิยม จริยศาสตร์
Philosophical foundations of western social science theories; historical
developments of the study of social behavior and society during pre-modernity, modernity
and post-modernity; social-political-economic and intellectual contexts underlying the
development of social science; philosophical assumptions on the nature of reality
(ontology); theory of knowledge (epistemology), and knowledge acquisition (methodology);
philosophy of science and development of social sciences; major epistemological premises
in social science (empiricism, rationalism, idealism); major school of thoughts in social
science (positivism, pragmatism, symbolicinteractionism, structuralism,phenomenology,
constructionism and the critical approach; social philosophy and social science
methodologies ethic philosophy
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สมสภ ๖๐๑ วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
SHSH 601 Advanced Social Science Research
หลักการการวิจัย ฐานคิดทางปรัชญา การสร้างความจริง การสร้างความสัมพันธ์อย่างมี
เหตุผล การพิสูจน์สมมุติฐาน ธรรมชาติของการเป็นเหตุผล ธรรมชาติของความจริง ธรรมชาติของความ
เที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการวิจัย การอภิปรายผลการ
เสนอแนะของการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในคนในสัตว์ และความซื่อสัตย์ทางวิชาการ จาแนกตามระบาด
วิทยาทั่วไปและระบาดวิทยาคลินิกการทดลองและกึ่งทดลองของจิตวิทยาและการศึกษากรณีศึกษาการวิจัย
เชิงสารวจการวิจัยแบบเศรษฐมิติการวิจัยแบบสร้างทฤษฏีจากรูปธรรมการวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาการวิจัย
เนื้อหาการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์และการวิจัยวัตถุนิยมเชิงประวัติศาสตร์การวิจัยวาทกรรมการวิจัยสตรีนิยม
การวิจัยประเมินผลและการวิจัยผลกระทบของโครงการการวิจัยพุทธศาสนา: วิปัสสนา
Research principles; philosophical assumptions;the social construction of
realities;the social construction of causal relations; testing or proofing hypotheses; nature
of rationality, reality, reliability, and validity; data collection; data analysis; research
.............................................................................................................................................................................................................
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๒๘

มคอ.๒

presentation; discussion, recommendationsand research ethics on human and animal
subjects, academic loyalty, general epidemiology, clinical epidemiology, psychological and
educational experimental and quasi-experimental designs; survey research; econometrics;
grounded theory methods; ethnography; content analysis; historical approaches; historical
materialist methodology; discourse analysis; feminist methodology; evaluation research,
health impact assessment; and study Buddhism throughVipassana.
สมสภ ๖๐๒
SHSH 602

สัมมนาทางสังคมศาสตร์สุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Seminar in Health Social Sciences
องค์ความรู้ปัญหาสุขภาพและระบบสุขภาพในระดับจุลภาคและมหภาค ประมวลความคิด
รวบยอด กรอบแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ เปรียบเทียบ วิพากษ์
แนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์ และการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ จริยธรรมการวิจัยและความซื่อสัตย์
ทางวิชาการ
State of the art review on health problems and health care systems on the
micro and macro levels;comprehensive conceptualization, theories, concepts and methods
of social sciences to analyze health problems; comparing and critiquingconcepts,
researchmethods and applications in health and social sciences research ethics and
academic loyalty
๒. หมวดวิชาเลือก
สมสภ ๖๑๐
SHSH 610

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)

ทฤษฏีสังคมวิทยาสุขภาพ
Health Sociological Theory
ทฤษฏีสังคมวิทยารุ่นแรก โครงสร้างหน้าที่ เดอร์ไคม์ เวเบอร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง มา
รกซ์ สัญลักษณ์นิยม จอร์จ มีด การเปรียบเทียบทฤษฏี การประยุกต์ใช้ทฤษฏี หลักคิด สังคม การแบ่งงาน
กันทา ศาสนา เศรษฐกิจ ชนชั้น บรรทัดฐาน ความเป็นเหตุเป็นผล ความแปลกแยก ภาวะไร้บรรทัดฐาน
สถานภาพทางสังคม บทบาททางสังคม องค์การ วิชาชีพ การขัดเกลาทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน
Classical sociological theory: structural and functional perspectives
(Durkheim, Weber), Political economy(Marx), Symbolic Interactionism (George Meads); logic
of thinking; society; social division of labor; religion; social class; social norms;
rationalization; alienation; anomie; social status; social norms; organization; professions;
socialization; social deviance
สมสภ๖๑๑
SHSH 611

ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพร่วมสมัย
๓(๓-๐-๖)
Contemporary Health Sociology Theory
ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย ทฤษฎีวิพากษ์ ทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคม ทฤษฎีปฏิบัติการการสื่อสาร ทฤษฎีการจัดระเบียบร่างกาย ทฤษฎีร่างกายใต้บงการ
Contemporary sociology theory: critical theory, structuration theory, the
theory of communicative action, order of bodiestheory, disciplined bodies theory
.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๒๙

มคอ.๒

สมสภ ๖๑๒
SHSH 612

ทฤษฎีองค์การ
๓(๓-๐-๖)
Organizational Theory
ทฤษฏีองค์กรของโครงสร้างหน้ าที่ เศรษฐศาสตร์การเมือง สั ญ ลั กษณ์ นิยม วัฒ นธรรม
องค์ ก ร ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทฤษฏี ทั น สมั ย และหลั งทั น สมั ย การประยุ กต์ ท ฤษฏี อ งค์ ก รกั บ ระบบบริ การ
การแพทย์และสาธารณสุข และการประยุกต์ดังกล่าวกับการอธิบายสาเหตุของการเข้าไม่ถึงบริการ ปัญหา
ความไม่พึงพอใจของคนไข้เป็นต้น
Organizational theories: structural and functional analysis, political
economy, symbolic interactionism,organizational culture, human resources, modern and
post-modern perspectives; application of such theories to understand medical and public
health services and lack of access to services orpatients’ or customers’ dissatisfaction
สมสภ ๖๑๖
SHSH 616

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)

ทฤษฎีสตรีนิยม
Feminist Theory
ทฤษฎีสตรีนิยม โครงสร้างอานาจ เพศภาวะ งานของผู้หญิง การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
งานบ้าน งานผลิตซ้าและงานที่ถูกลดทอนคุณค่า ความรุนแรงในครอบครัว ชุมชน สิ ทธิการเจริญพันธุ์และ
การถูกละเมิดสิทธิ ประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับระบบเพศสัมพันธ์ อุดมการณ์ ตัวตน การถูกครอบงา
ของผู้หญิง โลกาภิวัตน์รัฐ นโยบายและการพัฒนาสตรี การต่อสู้ การเคลื่อนไหว การสร้างจิตสานึก
Feminist theories;structure of power; gender; women’s work; economic
participation; house work;reproductive work and devalued work; violence in the family and
community; reproductive rights and violations of rights;history and perspectives on sexual
relations; ideology; self;domination over women;globalization/state/policy and women
development; women’s struggle; women’s movement;consciousness raising
สมสภ ๖๑๔
SHSH 614

สถาบันการศึกษาและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Education, Institutions and Health Inequity
สุขศึกษา แพทย์ศาสตร์ศึกษา การป้องกันโรคในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาใน
โรงเรี ย นเพื่ อ สุ ข ภาพ และสถาบั น ศึ ก ษาเพื่ อ สุ ข ภาพ สถาบั น ศึ ก ษา ปรัช ญาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร การ
บริหารงาน และการลดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ สถาบันศึกษาภายใต้ระบบโลกาภิวัตน์โดยแนวคิดทาง
สังคมศาสตร์สุขภาพแนวคิดการแพทย์และสาธารณสุข แนวคิดจิตวิทยาต่างๆ แนวคิดสังคมวิทยา แนวคิด
มานุษยวิทยาและแนวคิดเศรษฐศาสตร์และแนวคิดหลังโครงสร้างและหลังทันสมัย
Health education; medical education;disease prevention in communities;
health promotion; school-based health education; educational institutions for health;
educational institutes; educational philosophy; curriculum; educational management and
closing the health inequity gap; educational institutions under globalization as seen
through health social science perspectives: medical and public health perspectives,
psychological perspectives, sociological perspectives, anthropological perspectives,
economic perspectives,post-structural and post-modern perspectives
.............................................................................................................................................................................................................
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๓๐

มคอ.๒

สมสภ ๖๑๕
SHSH 615

งานและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Work and Health Inequity
การจัดรูปแบบของการทางาน งานองค์กร กระบวนการแรงงาน งานวิชาชีพ งานที่เป็นนาย
ของตัวเอง ความแปลกแยกจากการทางาน ความเครียดจากการทางาน การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทางาน
แรงงานข้ามชาติ แรงงานเด็ก การเกษียณอายุ ปัญหาสุขภาพจากการทางาน การขูดรีด การสร้างสรรค์จาก
งาน การกระจายรายได้ ผ่ านงาน การควบคุ ม การบริห ารงาน ความสั ม พั น ธ์ระหว่างงานและสุ ขภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับครอบครัว การประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแรงงาน สหภาพแรงงาน
ประชาธิปไตยในที่ทางาน การเลื่อนชั้นทางสังคม งานกับโรคหัวใจ และงานกับการปฏิรูปสังคมสู่ความเป็น
ธรรม แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง แนวคิดโครงสร้างหน้าที่ แนวคิดสัญลักษณ์นิยม แนวคิดทันสมัยและ
แนวคิดหลังทันสมัย
Various types of work organization: working in formal organizations, factory
work, professional work, self-employment; alienation; job stress; sexual harassment at the
workplace; cross-border migrant workers; child workers; retirement;work-related health
problems; exploitation; creativity at the workplace; distribution of income through work;
control and management of work; relationship between work and health; relationship
between work and family; social insurance and social compensation funds;democracy at
the workplace; social mobility; work and heart disease; work and social reform for justice;
political economy perspective, structural and functional perspectives;perspectives of
symbolic interactionism; modern and post-modern perspectives
สมสภ ๖๒๐
SHSH 620

แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
๓(๓-๐-๖)
Theories and Concepts in Anthropology and Medical
Anthropology
พัฒ นาการของทฤษฎีมานุษยวิทยา ทฤษฎีห น้าที่นิยม การวิเคราะห์ทางมานุษยวิทยา
เรื่องชนชั้น ความหมายของ วัฒนธรรม และการครอบงาทางอุดมการณ์ตามแนวคิดของมานุษยวิทยามาร์ก
ซิส แนวคิดการต่อต้านและต่อรอง แนวคิดฟูโก้เดี้ยนเกี่ยวกับอานาจเศรษฐศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรม
โลกาภิวัตน์ มานุ ษยวิทยาระบบสั ญลั กษณ์ วัฒ นธรรมในฐานะเป็นระบบสั ญลั กษณ์ ปรากฏการณ์ วิทยา
ทฤษฎีทางสังคมเกี่ยวกับร่างกาย แนวคิดบูดิเยอร์เรื่องฮาปิทัสและปฎิบัติการ แนวคิดสังคมผู้บริโภคของใบดิ
ยาร์ค แนวคิดมานุษยวิทยาหลังทันสมัยมานุษยวิทยาผัสสะ แนวคิดเชิงทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการแพทย์
Development of anthropological theories; Functionalist theory; anthropological
class analysis;the Marxist anthropological concepts of “culture” and “hegemony”;perspectives
on resistance and negotiation; the Foucaultian perspective on power; political economy and
the culture of globalization; anthropology of symbol systems and culture as a symbol system;
phenomenology; embodiment theory; Bourdieu’s concepts on habitus and
practice;Baudrillard’s concept of consumer culture; postmodernist anthropology;anthropology
of sense; medical anthropology theories

.............................................................................................................................................................................................................
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๓๑

มคอ.๒

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สมสภ ๖๒๑ มานุษยวิทยาทางเพศภาวะและเพศวิถี
๓(๓-๐-๖)
SHSH 621 Anthropology in Gender and Sexuality
มุมมองทางมานุษยวิทยากับการอธิบายร่างกายเพศภาวะ และเพศวิถี การประกอบสร้าง
ทางสังคม และวัฒนธรรมของเพศภาวะ การประกอบสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของเพศวิถีมุมมองทาง
มานุษยวิทยา สตรีนิยมกับการวิเคราะห์เพศวิถีภาพตัวแทนในเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และการต่อรอง รัฐ การ
สร้างชาติ เพศภาวะและเพศวิถีการสาธารณสุข ร่างกาย เพศภาวะและเพศวิถี สื่อนิยม สื่อสังวาส กับการ
สร้างภาพตัวแทนเพศภาวะและเพศวิถีความรุนแรง ความขัดแย้ง สุขภาวะ และเพศวิถีสื่อนิยม วัฒนธรรม
บริโภคกับการประกอบสร้างเพศภาวะและเพศวิถีศาสนาและเพศวิถีการย้ายถิ่นการเคลื่อนย้ายและเพศวิถี
เพศวิถีในวัยรุ่นเพศวิถีในคนรักเพศเดียวกัน เรือนร่างกับการขายบริการทางเพศ
Anthropological perspectives on body, gender and sexuality; social and
cultural construction of gender; social and cultural construction of sexuality; feminist
anthropological approach on sexuality; representations of gender, sexuality and
negotiation; state, nation-building, gender and sexuality; public health, body, gender and
sexuality;popular media, pornography and representations of gender and
sexuality;violence, conflicts, well-being and sexuality; popular media, consumer culture
and the construction of gender and sexuality; religion and sexuality; migration, mobility and
sexuality;teenage sexuality; homosexual sexualities; the body and sex work
สมสภ ๖๒๒
SHSH 622

วัฒนธรรม ความทุกข์ทางสังคมและสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Culture,Social Suffering and Health
แนวคิด ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาวิพากษ์กับความรุนแรงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม ความ
ทุกข์ทางสังคมและสุขภาพ ความรุนแรงต่อสตรี ความรุนแรงในวัยรุ่น ความรุนแรงต่อเด็ก คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาชาติพัน ธ์วรรณากับความทุกข์ทางสั งคม ความเจ็บป่วยกับความทุกข์ทางสังคม
ประวัติศาสตร์กับความทุกข์ทางสังคม แนวนโยบายและระบบบริการ
Concepts and theories of critical medical anthropology and structural and
cultural violence; social suffering and health; violence against women; youth violence;
violence against children, the elderly, and the underprivileged; ethnography study of social
suffering; illness and social suffering; history and social suffering; policy and service systems
สมสภ ๖๓๑ บุคลิกภาพ สุขภาพ และความเจ็บป่วย
๓(๓-๐-๖)
SHSH 631 Personality, Health and Illness
ประเด็ น ความคิ ด ในทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพ บุ ค คล
สถานการณ์และปฏิสัมพันธ์ สาเหตุของลักษณะบุคลิกภาพ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม จิตสรีระและจิตวิทยา
สังคม บุคลิกภาพกับการเป็นโรค แบบแผนความเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพกับการเป็นโรค การเข้าใกล้ทาง
นิเวศวิทยาต่อบุคลิกภาพกับการเป็นโรค แบบแผนพฤติกรรมแบบ เอ กับโรคหัวใจ บุคลิกภาพที่โน้มเอียงต่อ
การเป็นโรคหรือบุคลิกภาพที่โน้มเอียงต่อความทุกข์ ความเครียด บุคลิกภาพและสุขภาพ ลักษณะบุคลิกภาพ
กับการเจ็บป่วย การประยุกต์การประเมินบุคลิกภาพ
Issues in personality theories; trait concepts; persons, situations and
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interactions; causes of traits: genes, environment; psychophysiology and social psychology;
personality and illness;models linkingpersonality and illness; ecological approaches to
health and disease; Type A behavior pattern and cardiovascular disease; disease-prone or
distress-prone personality; stress, personality and health; applications of personality
assessment
สมสภ ๖๓๒ จิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบวกทางสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๓(๓-๐-๖)
SHSH 632 Social Psychology and Positive Psychology in Health and Related Issues
วิเคราะห์ประเด็นเพศภาวะ ผู้หญิง เอดส์ วัยสูงอายุ การฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ และการหยุด
การให้การรักษาแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบวก การอธิบาย
สาเหตุของพฤติกรรม การตีตราทางสังคม ภาพพจน์ของกลุ่มสังคม การดึงดูดกันทางสังคม ความก้าวร้าว
Analyses of gender, women, AIDS, aging, violence, suicide, accidents and
euthanasia using social psychology and positive psychology concepts;explaining causes of
behavior; social stigmatization; images of societal groups; social attraction; aggression
สมสภ ๖๓๓ จิตวิทยาอปกติ
๓(๓-๐-๖)
SHSH 633 Abnormal Psychology
แนวคิ ด ทฤษฎี ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ จิต วิท ยาอปกติ ระบบการแบ่ งประเภทของความ
ผิดปกติทางจิต การประเมิน การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต การทาความเข้าใจปัจจัยสาเหตุของการมี
พฤติกรรมอปกติ บนฐานคิดเชิงระบบซึ่งบูรณาการจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่หลากหลาย มุมมองเชิงระบบจะ
นอกเหนื อจากการจากัดความเข้าใจปั จจั ยเหตุเพียงเฉพาะปัจจัยเหตุเพียงปัจจัยเดียว การใช้ทฤษฎีทาง
ชีววิทยา จิตใจ ความคิด สังคมวัฒนธรรม และจิตวิญญาณในการอธิบายพยาธิสภาพทางจิตใจ บทบาทการ
บาบัดรักษาที่บูรณาการทฤษฎีต่างๆ เพื่อนามาสู่การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม
Concepts and theories of abnormal psychology;psychiatric disease
classification; assessment and diagnosis of mental abnormality;integrative understanding on
factors contributing to abnormal behavior, incorporating biological, psychological, cognitive,
socio-cultural and spiritual theories in explaining psychopathology; integrated therapy and
treatment using various theories to respond holistically to the client’s needs
สมสภ ๖๓๔
SHSH 634

การวัดพฤติกรรมและการสร้างมาตรวัด
๓(๓-๐-๖)
Measurement of Behavior and Scaling
หลั กการและแนวคิ ดเบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บการวั ดและการประยุ กต์ ปั ญหาในการวั ดภาวะเชิ ง
สันนิษฐานทางจิตวิทยา เทคนิคในการพัฒนามาตร คุณสมบัติมาตรฐานของเครื่องมือวัด
Introductory principles and concepts of measurement and its applications;
problems in measuring hypothetical psychological states;techniques for scale
development; standard qualities of instruments
สมสภ ๖๔๑ การวางแผนและนโยบายสาธารณสุข
๓(๓-๐-๖)
SHSH 641 Public Health Planning and Policy
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หลักการและแนวคิดด้านการวางแผนและนโยบายในการวิเคราะห์ปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุขในแนวลึกและเฉพาะเจาะจง โดยใช้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขและเป็นฐานใน
การศึกษา เนื้อหาที่ครอบคลุมในวิชานี้ โรงพยาบาลอิสระ การกระจายอานาจทางสาธารณสุข ความเสมอ
ภาคทางสุขภาพและประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ต้นทุน ผลได้ หรือต้นทุนประสิทธิผลรายโรค
Principles and concepts of planning and policy in analyzing medical and
public health problems in-depth and specifically, using medical and public health
problems as the basis of the study: hospital autonomy, public health decentralization;
health equity and efficiency; disease-by-disease capital-outcome analysis
สมสภ๖๔๒
SHSH 642

นโยบายสาธารณะและสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Public Policy and Health
แนวคิดเกี่ยวกั บ นโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย ตัวแบบและวิธีการวิเคราะห์
นโยบาย ค่านิ ยมเชิงปทั ส ฐานของนโยบาย การกาหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิ บัติ การประเมิน
นโยบาย การวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ และนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อสุขภาพ
Concepts of public policy; policy process; models and methods for policy
analysis; normative values in policy; policy formulation; policy implementation; policy
evaluation; analysis of health policies and other public policies that affect health
สมสภ ๖๔๓ ระบบประกันสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
SHSH 643 Health Insurance Systems
การเข้าถึงบริการสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ ประกันสังคม รัฐสวัสดิการ managed care
หลักการและองค์ประกอบของการประกันสุ ขภาพ ความครอบคลุม แหล่งที่มาของเงิน การไหลของเงิน
องค์กรผู้ให้ประกัน ผู้ซื้อบริการ กลไกการจ่ายเงินผู้ให้บริการ การบริหารชุดสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์
และด้านยา ผลของระบบประกันต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้บริโภค ผลการดาเนินงานและผลกระทบ
ของการประกันสุขภาพ
Access to health services, systems of health insurance, social security, welfare
state, managed care; principles and features of health insurance; coverage, sources of
finance, flow of funds, insurers/purchaser organizations, provider payment mechanisms;
management of medical and pharmaceutical benefit packages; implications of insurance
on provider and consumer behavior; impact of health insurance and its implementation
สมสภ๖๕๐
SHSH 650

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
๓(๓-๐-๖)
Qualitative Research Methodology
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยทางสังคม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการ
วิจั ย เชิงคุณ ภาพ ปรัช ญาส าคัญ ๆ เบื้ องหลั งการวิจัยเชิงภาพ ลั กษณะธรรมชาติส าคั ญ ของการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ เทคนิคและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพสาคัญๆ การวิจัยแบบชาติพันธุ์แนวคิด เทคนิค และวิธีการ
เก็บข้อมูล สาคัญ (การสัมภาษณ์ และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์กลุ่ม การทาบันทึกสนาม
กระบวนการเข้าสู่ชุมชน เทคนิคของการทางานสนาม การศึกษาจากข้อมูลเชิงเอกสาร และ วัสดุภาพ เสียง
การวิเคราะห์ และ เขียนรายงานการวิจัย จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ
Definition and significance of social research; historical development of
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qualitative research; philosophical premises of qualitative research; nature and important
characteristics of qualitative research; techniques and approaches in qualitative research:
ethnography, grounded theory, phenomenology, feminist approach, and post-modernism;
concepts, techniques and methods of data collection: in-depth interview, participant
observation, focus group, field note taking, entering communities, fieldwork techniques,
working with documents and audio-visual materials; data analysis, report writing; ethics in
qualitative research
สมสภ ๖๕๑ สถิติหลายตัวแปร
๓(๓-๐-๖)
SHSH 651 Multivariate Statistics
การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัยเชิงปริมาณที่ข้อมูลมีหลายตัวแปรและมีการแจกแจงเป็นโค้ง
ปกติ การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (เชิงเส้นตรง) การวิเคราะห์โลจิสติค การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (ไม่เป็นเส้นตรง)
การวิเคราะห์ จ าแนก การวิเคราะห์ คลั ส เตอร์การวิเคราะห์ ความแปรปรวนพหุ การวิเคราะห์ ปัจจัย การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้าง (ลิสเรล)
Quantitative multivariate data analysis of normallydistributed
data:LinearMultiple Regression, Nonlinear Multiple Regression, Logistic Regression Analysis,
Discriminant Analysis, Cluster Analysis, Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), Factor
Analysis, Canonical Correlation Analysis, LISREL (Structural Equation Modeling)
สมสภ ๖๖๐ บทอ่านตามกาหนดทางสังคมศาสตร์และสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
SHSH 660 Directed Reading In Social Sciences and Health
การกาหนดหัวเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาด้านสังคมและสุขภาพ การวิเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม การสรรหาและคัด เลื อ กวรรณกรรม การจั ดหมวดหมู่ สรุป วิเคราะห์
วรรณกรรม การวิพากษ์วรรณกรรม การสังเคราะห์ปัญหาหรือคาตอบใหม่
Determining topic, problem analysis on social sciences and health, concept
and theoretical analysis, reviewing literature, classifying literature, summary, analyzing the
literature, critique of the literature, synthesizing the new solutions or findings
๓. วิทยานิพนธ์
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)
SHSH 699 Dissertation
การออกแบบโครงการวิจั ย วิพากษ์ ประยุกต์ แนวคิดและทฤษฎีด้านสั งคมศาสตร์กับ
ปัญหาการแพทย์และสุขภาพ การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ลุ่มลึก การออกแบบระเบียบวิธีการ
วิจัย การดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ การเสนอวิทยานิพ นธ์ จริยธรรมใน
การวิจัย การเผยแพร่งานวิชาการ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
Research proposal design; critiquing and applying theories and concepts of
social sciences on medical and health issues;in-depthliterature reviews; research designand
research process to producenew knowledge; compilation of dissertation;presentation of
dissertation; research ethics;publishing of dissertation; ethics in academic publishing
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สังกัด ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
มานุษยวิทยาการแพทย์ เพศภาวะ เพศวิถี สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ สังคมศาสตร์
การติดเชื้อเอชไอวี ผู้หญิงและสุขภาพ ความรุนแรงต่อผู้หญิง
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
Boonmongkon, P., Guest, P., Marddent, A. & Sanders, S. (2006). From Trafficking to Sex Work:
Burmese Migrants in Thailand (๒nd ed.), In Thomas E. Blair (ed.). Living on the edges:
Cross-Border Mobility and Sexual Exploitation in The Greater Southeast Asia
Sub-region. Bangkok: Charuendiigaanpim. pp. 157- 223).
พิมพวัลย์ บุ ญ มงคล, สุ ไลพร ชลวิไล, มลฤดี ลาพิมล และรณภูมิ สามัคคีคารมย์. (๒๕๕๑). ภาษาเพศใน
สังคมไทย: อานาจสิทธิและสุขภาวะทางเพศ. กรุงเทพฯ: บริษัทเจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
พิมพวัลย์ บุญมงคล, รณภูมิ สามัคคีคารมย์, วชิรา จันทร์ทอง, ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์ และชยานันท์ มโนเกษม
สุ ข . (๒๕๕๑). เพศวิ ถี ใ นสื่ อ นิ ย ม: บริ บ ทเสี่ ย งและเสริ ม ต่ อ สุ ข ภาวะทางเพศ. หนั ง สื อ ในชุ ด
โครงการวิจัย “การสร้างและจัดการความรู้ด้านเพศวิถี เพศภาวะและสุขภาพทางเพศ”. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์เดือนตุลา.
Ngoc Son, N., เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ และพิมพวัลย์ บุญมงคล. (๒๕๕๑). วาทกรรมเรื่องเพศและสุขภาพทาง
เพศของผู้สูงอายุในสังคมเมืองของจังหวัดไทบิง. วารสารสหศาสตร์, ๘(๒) ๑๐๙-๑๒๕.
Le Thi Minh tam และพิมพวัลย์ บุญมงคล. (๒๕๕๑). “ขอใครคนนั้นที่แบ่งปันชีวิตฉันได้ ”: การนิยามเรื่อง
เพศของวัยรุ่นหญิงเร่ร่อนในเวียดนาม. วารสารสหศาสตร์, ๘(๒) ๑๒๖-๑๔๑.
มลฤดี ลาพิมล, พิมพวัลย์ บุญมงคล, ศรินยา สิงห์กองวรรณ, อุไรรัตน์ หน้าใหญ่ และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ .
(๒๕๕๑). วาทกรรมเรื่องเพศ ในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่ : มุมมองการต่อรองและการประยุกต์ใช้.
หนั งสื อในชุดโครงการวิจั ย “การสร้างและจัดการความรู้ด้ านเพศวิถี เพศภาวะและสุ ขภาพทางเพศ.”
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
.............................................................................................................................................................................................................
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มคอ.๒

๓๖

ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๕๐๒ มานุษยวิทยาการแพทย์
สมพส ๖๒๐ มานุษยวิทยาสุขภาพและบริการสาธารณสุข

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๕๐๒ มานุษยวิทยาการแพทย์
๓ (๓-๐-๖)
สมสภ ๖๒๐ แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖)
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)

.............................................................................................................................................................................................................
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มคอ.๒

๓๗

๒ . ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา มัติโก
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สค.ด
สค.ม
วท.บ.
สังกัด

สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สังคมศาสตร์การแพทย์
การพยาบาลสาธารณสุข

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๔
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๒
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๑๙

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
สังคมวิทยาสุขภาพ ความเจ็บป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
มัลลิกา มัติโกและเสาวคนธ์ พีระพันธ์. (๒๕๕๑). มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ ความรุนแรงในเด็ก และ
เยาวชน กรณีศึกษา ๖ ชุมชนในกรุงเทพมหานคร.
มัลลิกา มัติโก. (๒๕๕๑). “ร่างกาย” สาคัญไฉน? คาตอบจากมุมมองสังคมวิทยาสุขภาพ. วารสารสหศาสตร์ ๘ (๒) :
๓๙-๕๕.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๕๐๑ สังคมวิทยาสุขภาพ ๑
สมพส ๖๑๔ สังคมวิทยาทางการแพทย์ ๒
สมพส ๖๕๐ ทฤษฎีสงั คมศาสตร์ความเจ็บป่วยเรื้อรัง
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๕๐๑ สังคมวิทยาสุขภาพ
สมสภ ๖๑๑ ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพร่วมสมัย
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)

.............................................................................................................................................................................................................
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มคอ.๒

๓๘

๓. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.
สค.ม.
ร.บ.

Health and Social Welfare
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
บริหารรัฐกิจ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
University of Haifa, Isarel ๒๕๔๘
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๖
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๒๗

สังกัด ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
ความรุนแรง เพศวิถีคนพิการ สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ ผู้สูงอายุ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
เพ็ ญ จั น ทร์ เชอร์เรอร์ . (๒๕๕๑). มิติ ทางสั งคมของการดื่มเหล้ าที่ สั มพั น ธ์กั บความรุนแรงในครอบครัว .
วารสารสหศาสตร์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๑๙๔-๒๒๒.
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข -เชอร์เรอร์ และคณะ. (๒๕๕๑). รายงานการวิจัย มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชน. ฟ้าใสการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์. (๒๕๕๐). สถานะความรู้และข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบสุขภาพภาค
ประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง. สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข.
Sherer (Pradubmook), Penchan and Sherer, M. (2008). Exploring reciprocity in dating
violence among Jewish and Arab youths in Israel. International Journal of
Intercultural Relations 32: 17–33.
Penchan Sherer.(2009). Prevalence and correlates of adolescent dating violence in Bangkok,
Thailand .Journal of Sociology & Social Welfare 36 (1).
Pradubmook-Sherer, Penchan. (2010). Youth Attitudes Toward Dating Violence in Thailand.
International. Journal of Offender Therapy and Comparative Criminololgy. 2(24)
pp.
Sherer, P. and Sherer, M. Attitudes toward Dating Violence among Israeli and ThaiYouth.
Journal of Social and Personal Relationships. (accepted to
publish).
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๕๐๒ มานุษยวิทยาการแพทย์
สมพส ๕๑๒ ระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
สมพส ๖๒๐ มานุษยวิทยาสุขภาพและระบบสุขภาพ

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
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๓๙

มคอ.๒

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๕๐๖ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
สมสภ ๖๒๒ วัฒนธรรม ความทุกข์ทางสังคมและ สุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
สมสภ ๖๖๐ บทอ่านตามกาหนดทางสังคมศาสตร์และสุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)

.............................................................................................................................................................................................................
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มคอ.๒

๔๐

๔. ชื่อ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. วีณา ศิริสุข
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Dr.P.H.
ค.ม.
นศ.บ.

Health Psychology
จิตวิทยาการสื่อสารและการแนะแนว
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
มวลชน

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
University of Hawaii, USA
๒๕๓๑
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๓
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๑

สังกัด ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
มาตรวัดพฤติกรรม จิตวิทยาผู้สูงอายุ กระบวนการปัญญาและอารมณ์ทางพฤติกรรมสุขภาพ
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
วราพร ศรีสุพรรณ และ วีณา ศิริสุข. (๒๕๕๐). ดัชนีภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ : คู่มือจัดทาหน่วยการเรียนรู้
สาหรับโรงเรียนในกลุ่มแควใหญ่ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๕๐๓ จิตวิทยาสุขภาพ
สมพส ๖๓๓ การวัดพฤติกรรมและการสร้างมาตร

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๖๓๒ จิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบวกในประเด็น
๓ (๓-๐-๖)
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)

.............................................................................................................................................................................................................
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มคอ.๒

๔๑

๕. ชื่อ อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สังกัด

สาขาวิชา

Ph.D.

Anthropology

M.A.

Anthropology

ศ.บ.

จิตวิทยา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
University of California
๒๕๕๒
Santa Cruz, U.S.A.
University of California
๒๕๔๖
Santa Cruz, U.S.A.
มหาวิทยาลัยพายัพ
๒๕๓๔

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
เพศวิถี สตรีนิยม วิเคราะห์วาทกรรม สุขภาพผู้หญิง ระบบสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุข
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
กฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ. (๒๕๕๐). เพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา. กรุงเทพฯ:
เอดิสัน เพรส โพรดักส์.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๖๒๐ มานุษยวิทยาสุขภาพและระบบสุขภาพ
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๕๐๒ มานุษยวิทยาการแพทย์
สมพส ๖๒๐ แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยา
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

มคอ.๒

๔๒

อาจารย์ประจา
๑. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ กาญจนวงศ์
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชา
Health Psychology

ค.ม.
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาการแนะแนว
กศ.บ.
คณิตศาสตร์

สังกัด

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of NebraskaLincoln, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

ปี
๒๕๓๔
๒๕๑๘
๒๕๑๖
๒๕๑๔

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
จิตวิทยาสุขภาพ สารเสพติด ความเครียด และความผิดปกติทางบุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
สุ รี ย์ กาญจนวงศ์ . (๒๕๕๓). บทบาทและภารกิ จ ของผู้น าอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน. ได้รับ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
สานักงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
สุรีย์ กาญจนวงศ์. (๒๕๕๑). จิตวิทยาสุขภาพ. พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย นครปฐม
สุรีย์ กาญจนวงศ์ และคณะ. (๒๕๕๑). โครงการศึกษาแนวทางการดาเนินงานและประเมินค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบงานต ารวจให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นแก่ประชาชน. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงาน
กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.
สุ รีย์ กาญจนวงศ์ , พ.ต.อ. พรชัย ขัน ตี , สมบู รณ์ ศิริส รรหิ รัญ . (๒๕๕๐). การส ารวจความคิด เห็ น ของ
ประชาชนที่มีต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ ๓ และ ๒ ตัว. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๕๐๓ จิตวิทยาสุขภาพ
สมพส ๕๐๕ พลวัตประชากรกับการสาธารณสุข
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๕๐๓ จิตวิทยาสุขภาพ
สมสภ ๖๓๑ บุคลิกภาพ สุขภาพ และความเจ็บป่วย
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

มคอ.๒

๔๓

๒. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา ปสันธนาทร
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สส.ด.
M.A.
สค.ม.
วท.บ.

การบริหารสังคม
Geography
สังคมศาสตร์การแพทย์
สถิติศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Michigan State University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี
๒๕๔๖
๒๕๓๓
๒๕๒๒
๒๕๑๙

สังกัด ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
สังคมศาสตร์โรคเขตร้อน ผู้หญิงกับสุขภาพ นิเวศวิทยากับสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพการลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
วรรณวิภา ปสันธนาทร และเสาวคนธ์ พีระพันธ์. (๒๕๕๒). ผลกระทบและการประมวลผล ประโยชน์ที่ไทย
ได้รับจากการเปิดเสรีทางการค้าบริการในภาคธุรกิจสุขภาพ.
วรรณวิภา ปสันธนาทร. (๒๕๕๐). เศรษฐศาสตร์จุลภาค. นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, หน้า ๑๕๐, เลขที่ ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๑๑-๐๘๐๖-๐.
วรรณวิภ า ปสั น ธนาทร และวราพร ศรี สุ พ รรณ. (๒๕๕๐). คู่ มื อ จั ด ท าหน่ ว ยการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การลด
พฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มสุรา: สาหรับโรงเรียนในลุ่มน้าแควใหญ่ ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี .
นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, หน้า ๑๐๖.
Vanawipha Pasandhatorn and Thawatchai Boonchote. (2550). Research Methodology in
Health Social Sciences: One-decade Experience from A Graduate Programme in
Thailand. Journal of Sahasat, 7 (2): 60-80.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๕๑๐ สถิติสาหรับนักวิจัย
สมพส ๕๑๑ สถิติประยุกต์สาหรับนักวิจัย
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๖๔๒ นโยบายสาธารณะและสุขภาพ
สมสภ ๖๕๑ สถิติหลายตัวแปร
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

มคอ.๒

๔๔

๓. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เด่นดวง
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.
สค.ม.
สค.บ.

Health Sociology
สังคมศาสตร์การแพทย์
เศรษฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Connecticut, U.S.A.
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
๒๕๓๓
๒๕๒๒
๒๕๑๗

สังกัด ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
สาเหตุของการเกิดโรคเชิงสังคม การตอบสนองทางสังคมต่อการเจ็บป่วย วิธีวิทยาและการวิจัยระบบ
สุขภาพ งานและสุขภาพ การศึกษาและสุขภาพ โลกาภิวัตน์ อาหารและสุขภาพ ตัวตนและอนัตตา โรคติดเชื้อ
เช่นมาลาเรีย โรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพ ระบบสังคม ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพและปัจจัย
สังคมกาหนดสุขภาพ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
สุพจน์ เด่นดวง (แปล). (๒๕๕๓). ปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร คณะกรรมาธิการ
ปั จ จั ย สั งคมก าหนดสุ ข ภาพ องค์ ก ารอนามั ย โลก คณะกรรมาธิ ก ารสุ ข ภาพแห่ งชาติ กระทรวง
สาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดล.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๕๐๑ สังคมวิทยาสุขภาพ ๑
สมพส ๖๑๔ สังคมวิทยาสุขภาพ ๒
สมพส ๖๑๒ ทฤษฏีการจัดการองค์การ
สมพส ๖๑๐ ทฤษฏีสังคมวิทยาสุขภาพ
สมพส ๖๑๑ ทฤษฏีสังคมวิทยาสุขภาพร่วมสมัย
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๖๐๑ วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
สมสภ ๖๐๒ สัมมนาทางสังคมศาสตร์สุขภาพ
สมสภ ๖๑๐ ทฤษฏีสังคมวิทยาสุขภาพ
สมสภ ๖๑๒ ทฤษฎีองค์การ
สมสภ ๖๑๕ งานและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
สมสภ ๖๑๖ ทฤษฎีสตรีนิยม
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

มคอ.๒

๔๕

๔. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Medical Anthropology

สค.ม.
ค.บ.

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ครุศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
University of
๒๕๔๓
Amsterdam, The
Netherlands
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๗
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๓

สังกัด ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญ
มานุษยวิทยาโรคติดเชื้อ โรคเรื้อรัง สุขภาพทางเลือก อุบัติเหตุ เทคโนโลยี การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
Rui Deng, Jianghong Li, Luechai Sringernyuang, Kaining Zhang, (2007) Drug abuse, HIV/AIDS
and stigmatisation in a Dai community in Yunnan, China Social Science and Medicine
Vol.64: 1560-1571.
Chan KY, Stoove MA, Sringernyuang L, Reidpath DD Stigmatization of AIDS patients:
disentangling Thai nursing students' attitudes towards HIV/AIDS, drug use, and
commercial sex. AIDS and Behavior 2008 12:146-57.
ลือชัย ศรีเงินยวง (๒๕๕๒) คู่มือการทางานเพื่อนา หลักพุทธธรรม มาแก้ปัญหาสุขภาพทางเพศและการเจริญ
พันธุ์ของวัยรุ่น UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education Bangkok
ลือชัย ศรีเงินยวง ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ ยงยุทธ พงษ์สุภาพ พัฒนาการและข้อเสนอแนะทศวรรษที่สี่ ของ
การสาธารสุขมูลฐานไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๓
ลื อ ชั ย ศรี เงิ น ยวง และ คณะ ประสบการณ์ ต่ า งแดน: ระบบชดเชยความเสี ย หายจากการรั บ บริ ก าร
สาธารณสุขไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๕๐๒ มานุษยวิทยาการแพทย์
สมพส ๖๒๐ มานุษยวิทยาว่าด้วยสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
สมพส ๖๒๓ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๖๐๐ ปรัชญาและทฤษฏีทางสังคมศาสตร์
สมสภ ๖๕๐ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
สมสภ ๖๐๒ สัมนาทางสังคมศาสตร์สุขภาพ
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)
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๔๖

๕. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปร.ด.
ศศ.ม.
วท.บ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
ประชากรกับการพัฒนา
สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์
๒๕๓๔
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๔
พยาบาลและผดุงครรภ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๐

สังกัด ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
ผู้หญิงและสุขภาพ ความรุนแรงต่อผู้หญิง ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ
การวางแผนนโยบายสาธารณสุข
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
Siriwan Grisurapong. (2006-2011). Enhancing/Estaplishment of health care service in
connection between VAW and HIV in Thailand. Funded by the Ford Foundation
phase 1,2.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๕๐๔ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
สมพส ๕๐๕ พลวัตประชากรและสาธารณสุข
สมพส ๖๔๑ การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขในเชิงเศรษฐศาสตร์
สมพส ๖๔๓ การวางแผนและนโยบายสาธารณสุข
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๖๔๑ การวางแผนและนโยบายสาธารณสุข
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)
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๖. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Public Administration

ร.บ.
ภ.บ.

บริหารรัฐกิจ
เภสัชศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Rockefeller College of Public
Affairs and Policy, State
University of New York (SUNY) at
Albany, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
๒๕๓๖

๒๕๓๐
๒๕๒๕

สังกัด ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
นโยบายสุ ขภาพ นโยบายยา ระบบสุ ขภาพเปรียบเทียบ การพัฒ นาระบบสุ ขภาพ ระบบประกัน
สุขภาพ สุขภาพระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การใช้ยาและบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ คุณภาพ การ
บริหารระบบสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ สารสนเทศและการตัดสินใจ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
เสาวคนธ์ รั ต นวิ จิ ต ราศิ ล ป์ . (๒๕๕๑). หลั ก การใช้ ตั ว ชี้ วั ด . ใน ธิ ด า นิ ง สานนท์ และ เสาวคนธ์
รั ต นวิ จิ ต ราศิ ล ป์ (บก.) ตั ว ชี้ วั ด ระบบยาในโรงพยาบาล. กรุ ง เทพฯ : ศู น ย์ ส ารสนเทศและวิ จั ย
ระบบยา. วารสารวิชาการสารณสุข. ๑๔(๕): ๗๔๙-๗๕๙.
Sauwakon Ratanawijitrasin. (2009). Pharmaceutical Policy in Thailand: A Review of Three
Decades of Government Interventions. In K. Eggleston (ed) Prescribing Cultures and
Pharmaceutical
Policy in the Asia-Pacific. Walter H. Shorenstein Asia-Pacific
Research Center, Stanford University, forthcoming in 2009 from Brookings Press.
Sauwakon Ratanawijitrasin and Suthira Taychakhoonavudh. (2009). Mapping Supply of
Avian
Influenza Medicines in Thailand. Rockville. Md.: The United States
Pharmacopeial Convention.
Sanita Hirunrassamee and Sauwakon Ratanawijitrasin. (2009). What Health Care You Get
Depends on How Your Insurer Pays Providers?: Variation in Resource Utilization
and Outcomes in Thailand. International Journal of Healthcare Finance and
Economics. 9(2): 153-168; 2009.
ผลงานอื่นๆ
Sauwakon Ratanawijitrasin and Jiraporn Usanakornkul. (2009). Review of Best Practice and
Knowledge Management in Rational Use of Medicines—Clinical Practice
Guidelines & Patient Safety in Medicine Use. Study commissioned by the World
Health Organization South-East Asia Regional Office (WHO-SEARO).
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๔๘

เสาวคนธ์ รั ต นวิ จิ ต ราศิ ล ป์ . (๒๕๕๑). ความครอบคลุ ม กว้ า งขวางตั้ ง แต่ ค วามเจ็ บ ป่ ว ยเล็ ก น้ อ ย
(First-Baht Primary Care) vs. ความครอบคลุ ม เฉพาะความเจ็ บ ป่ ว ยที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง
(Catastrophic Tertiary Care). ในชุ ด เอกสาร กรอบคิ ด ประเด็ น ค่ า นิ ย ม (Values) ในการ
ออกแบบหลั ก ประกั น สุ ขภาพถ้ว นหน้ าด้านสิ ท ธิป ระโยชน์ ที่ ค วรครอบคลุ ม ภายใต้ ระบบประกั น
สุขภาพ. เอกสารประกอบการศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ของประเทศไทย, นนทบุรี: สานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย.
เสาวคนธ์ รัต นวิจิ ต ราศิล ป์ . (๒๕๕๑). สิท ธิ ป ระโยชน์ ภ าคบั งคับ ที่ เท่า เที ยม (Compulsory equitable
benefits) หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ใ ห้ ท างเลื อ กผู้ บ ริ โ ภคและเก็ บ ส่ ว นร่ ว มจ่ า ย (Consumer
choice with cost sharing). ในชุดเอกสาร กรอบคิดประเด็นค่านิยม (Values) ในการออกแบบ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ าด้ านสิ ท ธิป ระโยชน์ ที่ ค วรครอบคลุ ม ภายใต้ ระบบประกั น สุ ข ภาพ .
เอกสารประกอบการศึ ก ษาภาพอนาคตและเส้ น ทางสู่ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ าที่ ยั่ ง ยืน ของ
ประเทศไทย, นนทบุรี: สานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย.
เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ และ ภูรี อนั น ตโชติ. (๒๕๕๑). การศึกษาส่วนร่วมจ่ายค่ายาในระบบประกัน
สุขภาพของ ๑๐ ประเทศ. รายงานโครงการวิจัยเสนอสานักงานวิจัยเพื่อการ พัฒ นาหลักประกัน
สุขภาพไทย.
เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์, ภูรี อนันตโชติ, อินทิรา กาญจนพิบูลย์ , ศนิตา หิรัญรัศมี, ทวีพงษ์ อารียโสภณ.
(๒๕๕๐). รายงานโครงการวิจั ยและพั ฒนาสารสนเทศระบบยา: การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยา.
เสนอ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์, ศนิตา หิรัญรัศมี, จิราภรณ์ อุษณกรกุล, ภูรี อนันตโชติ, ชมภูนุช สุคนธวารี, สุธีรา
เตชคุณ วุฒิ . (๒๕๕๐). รายงานการศึกษาระบบ-ระเบียบการจัดซื้อยาของโรงพยาบาล รัฐบาล.
เสนอ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๖๐๑ การพัฒนาระบบสุขภาพ
สมพส ๖๐๔ สุขภาพและนโยบายสาธารณะ
สมพส ๖๔๖ ระบบประกันสุขภาพ
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๖๔๓ ระบบประกันสุขภาพ
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๔๘/๓๖(๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)
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๔๙

๗. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถฤดี เด่นดวง
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สค.ม.
ศษ.บ.
สังกัด

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๘
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๐

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
สิทธิการเจริญพันธุ์และเพศสัมพัน ธุ์ ผู้ห ญิ งกับการทางานและการมีส่ วนร่วมทางเศรษฐกิจ ความ
รุนแรงต่อผู้หญิง ความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับสุขภาพของผู้หญิง ทฤษฎีสตรีนิยม ผู้หญิงกับอาหารและการ
บริโภค
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
นาถฤดี เด่นดวง. (๒๕๕๓). สิทธิและการละเมิดสิทธิการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นหญิง. นาเสนอในการประชุม
วิชาการประจาปี ๒๕๕๓ เรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์ : ความท้าทายใหม่ต่อสังคมไทย. กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ.
นาถฤดี เด่นดวง,สุพจน์ เด่นดวง, สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส. (๒๕๕๒). พยาธิ กับ วัฒนธรรม และความเชื่อของ
ชาวกระเหรี่ ย ง : กรณี ศึ ก ษาในชุ ม ชนจั งหวั ด กาญจนบุ รี . วารสารสหสาร ปี ที่ ๖ ฉบั บ ที่ ๒
(มีนาคม– สิงหาคม ๒๕๕๓).
นาถฤดี เด่นดวง. (๒๕๕๐). ความสัมพันธ์หญิงชายกับการพัฒนา. เอกสารคาสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
นาถฤดี เด่นดวง, (๒๕๕๐). การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การดารงครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์: ทางเลือกที่ไม่มี
ทางเลื อ ก, เอกสารค าสอน ภาควิ ช าสั ง คมศาสตร์ คณ ะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล.
นาถฤดี เด่นดวง, (๒๕๕๐). การล่วงเกินคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศในที่ทางานหรือ
เนื่ อ งจากงาน, เอกสารค าสอน ภาควิ ช าสั ง คมศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล.
Dendoung, N., Dendoung, S., &Panvisavas, S. (2010). Ethnicity and Capitalism Influence on
a Malaria Epidemic on the West Border of Thailand :An Explanatory Case Study.
วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม– มิถุนายน ๒๕๕๓).
Dendoung, S., Dendoung, N., Markwardt, R. (2009). Globalization as Social Determinants of
Health: Influences on Patterns of Food Consumption Among Young People in a
Thai University. Meeting of the Experts on Social Determinants of Health: Food
Consumption of Asian University Students, December 9-11, 2009, Montien Hotel,
Bangkok, Thailand.
Suddhasthira T, Thaweboon S, Dendoung N, Thaweboon B, and Dechkunakorn S. (2006).
Antimicrobial activity of Cratoxylumformosum on Streptococcus mutans. The
.............................................................................................................................................................................................................
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Southeast Asian journal of tropical medicine and public health, 37(6):1156-9, 2006
Nov.
SuphotDendoung, Subarn Panvisavas, NartruedeeDendoung. ( 2006). “Cultural Beliefs
AboutParasites Among the Karen. P120Joint International Tropical Medicine
Meeting 2006. The Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand 29 November
– 1 December 2006.
หนังสือและรายงานการวิจัย
นาถฤดี เด่นดวง. (๒๕๕๒). อานาจและความขั ดแย้ งบนร่ างกายผู้หญิ ง สิทธิ การเจริญพั นธุ์ ของวั ยรุ่นหญิ ง :
แนวคิดสตรีนิยม (พิมพ์ครั้งที่ ๒). รันนิง พรีเพรส ซิสเต็ม. กรุงเทพ ๑๔๕ หน้า.
นาถฤดี เด่นดวง. (๒๕๕๑). คู่มือการสร้างองค์ความรู้เรื่อง สิทธิการเจริญพันธุ์ . สานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรุงเทพ ๑๒๘ หน้า.
นาถฤดี เด่นดวง. (๒๕๕๑). สิทธิและการละเมิดสิทธิการเจริญพันธุ์และเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหญิง. รายงานการวิจัย
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
นาถฤดี เด่นดวง. (๒๕๕๑). การล่วงเกิน คุกคามหรือก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศในที่ทางานหรือเนื่องจากงาน
ในหน่วยงานภาครัฐ. รายงานการวิจัย, สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สมพส ๕๐๑ สังคมวิทยาสุขภาพ๑
สมพส ๖๑๔ สังคมวิทยาสุขภาพ๒
สมพส ๖๒๕ การศึกษาอิสระ
สมพส ๖๒๖ ผู้หญิงกับสุขภาพ
สมพส ๖๖๐ สังคมศาสตร์อนามัยเจริญพันธุ์
สมพส ๖๘๒ ทฤษฎีสตรีนิยม
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ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๕๐๑ สังคมวิทยาสุขภาพ
สมสภ ๖๑๖ ทฤษฎีสตรีนิยม

๓ (๓-๐-๖)
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๘. ชื่อ อาจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว
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คุณวุฒิ
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วท.ม.
สุขภาพจิต
ประกาศนียบัตร พยาบาล
พยาบาลศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of
Queensland,Australia
University of South Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยบรมราชชนนี สระบุรี

ปี
๒๕๔๙
๒๕๔๓
๒๕๓๙
๒๕๓๕

สังกัด ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล
งานวิจัยที่สนใจและมีความชานาญการ
พฤติกรรมเสพติด การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม การเพิ่มแรงจูงใจ เทคโนโลยีสร้างความสุข
โรคร่วมทางจิตเวชและสารเสพติด
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
ดรุณี ภู่ขาว. (๒๕๕๐). การทบทวนมาตรการควบคุมผู้บริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์. วารสารวิชาการ
คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, ๓ (๒).
ผลงานอื่นๆ
ดรุณี ภู่ขาว. (๒๕๕๒). การบาบัดทางพฤติกรรม-ความคิด สาหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์.
การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๒ ห้าทศวรรษการบาบัดรักษายาเสพติด :
บทเรียนจากความหลากหลายสู่ความสาเร็จ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพ. สานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ดรุณี ภู่ขาว. (๒๕๕๒). การนาองค์ความรู้เรื่องการเพิ่มแรงจูงใจมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานตามกรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยาเชิ ง รุ ก ๓ ปี ด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด . เอกสาร
ประกอบการบรรยายในการสัมมนาวิชาการการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยามวลชนเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหาร, สวนนงนุช
จ.ชลบุรี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒.
ดรุณี ภู่ขาว, อิน ทิรา ยมาภัย , จอมขวัญ โยธาสมุทร. (๒๕๕๑). การทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับแบบประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพจากมุมมองผู้รับบริการที่พบในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ. กรุงเทพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. แอลกอฮอล์ วันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ
ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
ดรุ ณี ภู่ ข าว. (๒๕๕๐). การประเมิ น ความต้ อ งการในการพั ฒ นาศั กยภาพบุ ค ลากรในสั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุขที่ทาหน้าที่ดู แลช่วยเหลือ เยาวชนให้พ้นจากภั ยยาบ้า. นาเสนอโดยโปสเตอร์ : การ
ประชุมวิชาการสารเสพติด ระดับ ชาติครั้งที่ ๔, ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
Darunee Phukao. (2008). Development and evaluation of a culturally appropriate
treatment for people with alcohol use disorders in Thailand. Poster session
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resented at: Cross Cultural Integration in CBT: Moving Beyond the Boundaries. 2rd
Asian Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Conference; Bangkok, Thailand.
Darunee Phukao. (2008). Happiness Technologies: A Review of Thailand and
international countries literatures. Paper presented at: the 2nd ASEAN Regional
Union of Psychological Society (ARUPS). Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ค แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

๑. คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู้
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๕. ทักษะการวิเคราะห์
๔. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
๓. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
การใช้รายวิชา
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
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๑. หมวดวิชาบังคับ
สมสภ ๕๐๑ สังคมวิทยาสุขภาพ
สมสภ ๕๐๒ มานุษยวิทยาการแพทย์
สมสภ ๕๐๓ จิตวิทยาสุขภาพ
สมสภ ๕๐๔ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
สมสภ ๕๐๕ สถิติสาหรับนักวิจัย
สมสภ ๕๐๖ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
สมสภ ๖๐๐ ปรัชญาและทฤษฎีสังคมศาสตร์
สมสภ ๖๐๑ วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
สมสภ ๖๐๒ สัมมนาทางสังคมศาสตร์สุขภาพ
๒. หมวดวิชาเลือก
สมสภ ๖๑๐ ทฤษฏีสังคมวิทยาสุขภาพ
สมสภ ๖๑๑ ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพร่วมสมัย
สมสภ ๖๑๒ ทฤษฎีองค์การ
สมสภ ๖๑๖ ทฤษฎีสตรีนยิ ม
สมสภ ๖๑๔ สถาบันการศึกษาและความไม่เป็นธรรมทาง
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รายวิชา
สุขภาพ
สมสภ ๖๑๕ งานและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
สมสภ ๖๒๐ แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและ
มานุษยวิทยาการแพทย์
สมสภ ๖๒๑ มานุษยวิทยาทางเพศภาวะและเพศวิถี
สมสภ ๖๒๒ วัฒนธรรม ความทุกข์ทางสังคมและสุขภาพ
สมสภ ๖๓๑ บุคลิกภาพ สุขภาพ และความเจ็บป่วย
สมสภ ๖๓๒ จิ ต วิ ท ยาสั ง คมและจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกทาง
สุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
สมสภ ๖๓๓ จิตวิทยาอปกติ
สมสภ ๖๓๔ การวัดพฤติกรรมและการสร้างมาตรวัด
สมสภ ๖๔๑ การวางแผนและนโยบายสาธารณสุข
สมสภ ๖๔๒ นโยบายสาธารณะและสุขภาพ
สมสภ ๖๔๓ ระบบประกันสุขภาพ
สมสภ ๖๕๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
สมสภ ๖๕๑ สถิติหลายตัวแปร
สมสภ ๖๖๐ บทอ่านตามกาหนดทางสังคมศาสตร์และ
สุขภาพ
๓. วิทยานิพนธ์
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๑. คุณธรรม
จริยธรรม
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๒. ความรู้

๕. ทักษะการวิเคราะห์
๔. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
๓. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
การใช้รายวิชา
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
กับ Core Values ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
Core Vales ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นแบบอย่าง Mastery , Determination
ที่ดีต่อผู้อื่น
๑.๒ ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
Altruism, Leadership
๑.๓ การไม่คดั ลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น
Leadership
๒. ความรู้
๒.๑ ทฤษฎีสังคมศาสตร์ ปัญหาสุขภาพในท้องถิ่นและในโลก Originality, Determination
๒.๒ สังเคราะห์ วิเคราะห์ ปรัชญาและแนวคิดสังคมศาสตร์และ Originality
สุขภาพ
๒.๓ การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ Originality, Determination
สุขภาพ โดยการทบทวนองค์ความรู้ และใช้เทคนิคการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการวิจัย
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพได้
Originality, Determination
๓.๒ สังเคราะห์ความรู้ด้านปรัชญา และทฤษฎีทาง
Originality
สังคมศาสตร์
๓.๓ สังเคราะห์และวิเคราะห์ผลงานวิจัยอย่างเหมาะสม
Originality
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการร่วมกับผู้อื่นได้
Leadership, Mastery
๔.๒ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับปัญหาสังคม Leadership, Mastery
และสุขภาพ
๔.๓ สามารถสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น แสดงออกถึงความเป็น Altruism, Harmony
ผู้นาทางวิชาการ เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี
๕. ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษา Determination
ค้นคว้าประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน
๕.๒ สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ Originality, Altruism
เหมาะสม
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
____________________________________________
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๒ และได้ปรับปรุงแก้ไขโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงแก่ไขครั้งนี้แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔๕๕
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ขอเริ่มใช้กับนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
๔.๑ เพื่อปรับ ปรุงรายวิช าในหลักสู ตรให้ ทั นสมัยตามหลั กวิช าการสากลและสอดคล้ องต่อความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมประเทศและสังคมโลก
๔.๒ เพื่ อพัฒ นาหลักสู ตรให้ สอดคล้ องตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติและ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๔.๓ เพื่อให้สามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากาลังคนภาครัฐของประเทศ
และความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
๔.๔ เพื่ อ ตอบสนองพั น ธกิจ ของมหาวิท ยาลั ยมหิ ด ลโดยการบู รณาการความรู้ ด้านสั งคมศาสตร์
แพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพัฒนาสุขภาพและระบบบริการสุขภาพที่คานึงถึงจิตวิญญานของมนุษย์
และสังคม
๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
๕.๑ ปรับปรุงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ดังนี้
เดิม
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Medical and Health Social
Sciences
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
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ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ปรับเป็น
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
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: ปร.ด.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
: Doctor of Philosophy (Medical and Health Social
Sciences)
: Ph.D. (Medical and Health Social Sciences)

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ
: Doctor of Philosophy Program in Social Sciences
and Health
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์และสุขภาพ)
: ปร.ด. (สังคมศาสตร์และสุขภาพ)
: Doctor of Philosophy (Social Sciences and Health)
: Ph.D. (Social Sciences and Health)

เหตุผล ในการปรับปรุงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดเรียนการสอนที่ให้ความสาคัญ
กับสุขภาพที่มีความหมายครอบคลุมสุขภาพทางกาย สุขภาวะด้านจิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม
๕.๒ ปรับปรุงการกาหนดหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
เดิม
ปรับปรุง
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาเอกจิตวิทยาสุขภาพ
- วิชาเอกนโยบายและการจัดการ
สาธารณสุข
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาเอกมานุษยวิทยาการแพทย์
- วิชาเอกสังคมวิทยาสุขภาพ
- วิชาเอกสังคมศาสตร์ความเจ็บป่วยเรื้อรัง
- วิชาเอกสังคมศาสตร์อนามัยเจริญพันธุ์
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
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๕.๓ เปลี่ ย นรหั ส รายวิ ช าและชื่ อ รายวิ ช า รวมทั้ ง จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สอดคล้องกับความต้องการใช้ดุษฎีบัณฑิตของสังคม
๕.๔ กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสาขาวิช าสั งคมศาสตร์และสุขภาพให้ เป็น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๕.๕ เพิ่มรายวิชาเลือกใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและให้นักศึกษามีทางเลือกในการพัฒ นา
ความรู้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมประเทศ สังคมโลก การพัฒนานโยบาย และระบบบริการที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
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๕๙
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
๑) ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
หมวดวิชาพื้นฐาน
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ)
สมพส ๕๐๑ สังคมวิทยาสุขภาพ ๓(๓-๐)
SHMS 501 Health Sociology

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
-

สมพส ๕๐๒ มานุษยวิทยาการแพทย์ ๓(๓-๐)
SHMS 502 Medical Anthropology

-

สมพส ๕๐๓ จิตวิทยาสุขภาพ
SHMS 503 Health Psychology

๓(๓-๐)

-

สมพส ๕๐๔ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ๓(๓-๐)
SHMS 504 Health Economics

-

สมพส ๕๐๕ พลวัตประชากรกับ ๓(๓-๐)
การสาธารณสุข
SHMS 505 Population Dynamics and Public Health
สมพส ๕๑๐ สถิติสาหรับนักวิจัย ๓(๓-๐)
SHMS 510 Statistics for Researchers

-

สมพส ๕๑๒ ระเบียบวิธีการวิจัยทาง ๓(๓-๐)
สังคมศาสตร์
SHMS 512 Social Science Research Methodology

-

หมวดวิชาแกน
สมพส ๖๐๐ ปรัชญาและทฤษฎีสงั คมศาสตร์ ๓(๓-๐)
SHMS 600 Social Sciences Theories and
Philosophy

-

สมพส ๖๐๑ การพัฒนาระบบบริการ
๓(๓-๐)
สาธารณสุข
SHMS 601 Health System Development

-

สมพส ๖๐๔ สุขภาพและนโยบายสาธารณะ ๓(๓-๐)
SHMS 604 Health and Public Policy

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปอยู่หมวด
บังคับ
ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปอยู่หมวด
บังคับ
ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปอยู่หมวด
บังคับ
ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปอยู่หมวด
บังคับ
ยกเลิกการเรียน

-

สมสภ ๖๔๒ นโยบายสาธารณะและสุขภาพ
SHSH 624 Public Policy and Health

การ
เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกหมวดวิชา

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปอยู่หมวด
บังคับ
ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา
ย้ายไปอยู่หมวด
บังคับ
ยกเลิกหมวดวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
บังคับ
ยกเลิกการเรียน

๓(๓-๐-๖)

ปรับเลขรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก
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๖๐
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
หมวดวิชาบังคับ
วิชาเอกจิตวิทยาสุขภาพ
สมพส ๖๓๐ บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม ๓(๓-๐)
SHMS 630 Personality and Social Psychology of
Health and Illness
สมพส ๖๓๓ การวัดพฤติกรรมและการสร้าง ๓(๓-๐)
มาตรวัด
SHMS 633 Measurement of Behavior and
Scaling
สมพส ๖๓๙ สัมมนาจิตวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐)
SHMS 639 Seminar in Health Psychology
สมพส ๖๔๔ จิตวิทยาอปกติ
๓(๓-๐)
SHMS 644 Abnormal Psychology
วิชาเอกนโยบายและการจัดการสาธารณสุข
สมพส ๖๔๐ พื้นฐานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ๓(๓-๐)
SHMS 640 Fundamental of Health Economics
สมพส ๖๔๑ การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ๓(๓-๐)
ในเชิงเศรษฐศาสตร์
SHMS 641 Economic Analysis of Health
Problems
สมพส ๖๔๒ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการอุดหนุน ๓(๓-๐)
ทางการเงินแก่การสาธารณสุข
SHMS 642 Economics of Health Care Financing
สมพส ๖๔๓ การวางแผนและนโยบาย
๓(๓-๐)
สาธารณสุข
SHMS 643 Health Planning and Policy
วิชาเอกมานุษยวิทยาการแพทย์
สมพส ๖๒๙ สัมมนามานุษยวิทยาการแพทย์ ๓(๓-๐)
SHMS 629 Seminar in Medical Anthropology
สมพส ๖๒๐ มานุษยวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐)
และบริการสาธารณสุข
SHMS 620 Anthropology of Health and Healthcare
สมพส ๖๒๑ แนวคิดและทฤษฎีทาง
๓(๓-๐)
มานุษยวิทยาการแพทย์
SHMS 621 Theories and Concepts in
Anthropology and Medical
Anthropology

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

การ
เปลี่ยนแปลง

หมวดวิชาบังคับ
-

ยกเลิกการเรียน

-

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก

-

ยกเลิกการเรียน

-

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก
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๖๑
รายวิชาในหลักสูตรเดิม

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

สมพส ๖๒๓ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
๓(๓-๐)
SHMS 623 Qualitative Research Methodology

-

วิชาเอกสังคมวิทยาสุขภาพ
สมพส ๖๑๐ ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐)
SHMS 610 Health Sociological Theory
สมพส ๖๑๑ ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐)
ร่วมสมัย
SHMS 611 Contemporary Health Sociological
Theory
สมพส ๖๑๒ ทฤษฎีการจัดการองค์การ
๓(๓-๐)
SHMS 612 Organization Theory

-

สมพส ๖๒๕ การศึกษาอิสระ
๓(๓-๐)
SHMS 625 Independent Studies
วิชาเอกสังคมศาสตร์ความเจ็บป่วยเรื้อรัง
สมพส ๖๕๐ ทฤษฎีสังคมศาสตร์
๓(๓-๐)
ความเจ็บป่วยเรื้อรัง
SHMS 650 Social Science Theories of
Chronic Illness
สมพส ๖๕๑ วิทยาการระบาดของความ
๓(๓-๐)
เจ็บป่วยเรื้อรัง
SHMS 651 Epidemiology of Chronic Illness
สมพส ๖๕๒ กลยุทธการแก้ไขปัญหาโรคและ ๓(๓-๐)
ความเจ็บป่วย
SHMS 652 Strategies of Solving Chronic Illness
Problem
สมพส ๖๕๕ ปฏิบตั ิการสังคมศาสตร์ความ ๓(๓-๐)
เจ็บป่วยเรื้อรัง
SHMS 655 Practicum in Social Science of
Chronic Illness
วิชาเอกสังคมศาสตร์อนามัยเจริญพันธุ์
สมพส ๖๒๗ มานุษยวิทยาว่าด้วยเรื่องเพศ ๓(๓-๐)
SHMS 627 Anthropology of Gender and
Sexuality
สมพส ๖๖๐ สังคมศาสตร์อนามัยเจริญพันธ์ ๓(๓-๐)
SHMS660 Social Science of Reproductive Health
สมพส ๖๖๒ จริยธรรมทางการแพทย์
๓(๓-๐)
และสิทธิสุขภาพ
SHMS 662 Medical Ethics and Health Rights

-

ปรับรหัสวิชา ชื่อ
ภาษาไทย
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก
ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

-

การ
เปลี่ยนแปลง
ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก
ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก
ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก

-

-

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก
ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

มคอ.๒

๖๒
รายวิชาในหลักสูตรเดิม

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

การ
เปลี่ยนแปลง
ย้ายมาจาก
หมวดวิชา
พื้นฐาน
ย้ายมาจาก
หมวดวิชา
พื้นฐาน
ย้ายมาจาก
หมวดวิชา
พื้นฐาน
ย้ายมาจาก
หมวดวิชา
พื้นฐาน
ย้ายมาจาก
หมวดวิชา
พื้นฐาน
รายวิชาใหม่

-

สมสภ ๕๐๑ สังคมวิทยาสุขภาพ
SHSH 501 Health Sociology

๓(๓-๐-๖)

-

สมสภ ๕๐๒ มานุษยวิทยาการแพทย์
SHSH 502 Medical Anthropology

๓(๓-๐-๖)

-

สมสภ ๕๐๓ จิตวิทยาสุขภาพ
SHSH 503 Health Psychology

๓(๓-๐-๖)

-

สมสภ ๕๐๔ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
SHSH 504 Health Economics

๓(๓-๐-๖)

-

สมสภ ๕๐๕ สถิตสิ าหรับนักวิจัย
SHSH 505 Statistics for Researchers

๓(๓-๐-๖)

-

สมสภ ๕๐๖ วิทยาระเบียบวิธีวจิ ัย
๓(๓-๐-๖)
ทางสังคมศาสตร์
SHSH 506 Research Methodology in Social
Sciences
สมสภ ๖๐๐ ปรัชญาและทฤษฎีสงั คมศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
SHSH 600 Social Science Theories and
Philosophy
สมสภ ๖๐๑ วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
ขั้นสูง
SHSH 601 Advanced Social Sciences Research
สมสภ ๖๐๒ สัมมนาทางสังคมศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
สุขภาพ
SHSH 602 Seminar in health Social Sciences
หมวดวิชาเลือก
-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

สมสภ ๖๓๒ จิตวิทยาสังคมและจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
เชิงบวกทางสุขภาพและประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
SHMS 632 Social Psychology and Positive
Psychology in Health and Related Issues
-

ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา

-

หมวดวิชาเลือก
สมพส ๕๑๖ จิตวิทยาการสื่อสาร
๓(๓-๐)
SHMS 516 Psychology of Communication
สมพส ๕๑๗ ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวด ๓(๓-๐)
ล้อมในเรื่องทันตสุขภาพ
SHMS 517 Social and Environmental Issues in
Oral Health
สมพส ๕๑๘ จิตวิทยาสังคม
๓(๓-๐)
SHMS 518 Social Psychology
สมพส ๕๑๙ สังคมวิทยาอาชีพและวิชาชีพ
๓(๓-๐)
SHMS 519 Sociology of Occupation and

ย้ายมาจาก
หมวดวิชาแกน
รายวิชาใหม่
ย้ายมาจาก
หมวดวิชาเลือก

ยกเลิกการเรียน

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

มคอ.๒

๖๓
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
Profession
สมพส ๕๒๒ ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ
๓(๓-๐)
SHMS 522 Comparative Health Care System
สมพส ๕๒๔ ภูมศิ าสตร์การแพทย์
๓(๓-๐)
SHMS 524 Medical Geography
สมพส ๕๒๕ กฎหมายสาธารณสุข
๓(๓-๐)
SHMS 525 Public Health Law
สมพส ๕๒๗ มานุษยนิเวศวิทยา
๓(๓-๐)
SHMS 527 Human Ecology
สมพส ๕๒๘ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
๓(๓-๐)
อุตสาหกรรม
SHMS 528 Environmental and Industialization
Development
สมพส ๕๒๙ พฤติกรรมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐)
SHMS 529 Environmental and Human Behavior
สมพส ๕๓๐ จริยธรรมการแพทย์
๓(๓-๐)
SHMS 530 Medical Ethics
สมพส ๕๓๔ สังคมวิทยาสุขภาพจิต
๓(๓-๐)
SHMS 534 Sociology of Mental Health
สมพส ๕๓๕ มานุษยวิทยาว่าด้วยเภสัช
๓(๓-๐)
และเทคโนโลยีการแพทย์
SHMS 535 Anthropology of Pharmaceuticals
and Medical Technology
สมพส ๕๓๖ แนวทัศนะเชิงประวัติศาสตร์
๓(๓-๐)
เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์
SHMS 536 Historical Perspective on Health and
Medicine
สมพส ๕๕๕ วิทยาการระบาดทางสังคม
๓(๓-๐)
SHMS 555 Social Epidemiology
สมพส ๖๑๔ สังคมวิทยาสุขภาพ ๒
๓(๓-๐)
SHMS 614 Health Sociology II
สมพส ๖๑๙ สัมมนาสังคมวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐)
SHMS 619 Seminar in Health Sociology
สมพส ๖๐๒ วิทยาการระบาดในการวิจัย
๓(๓-๐)
ทางสังคมศาสตร์
SHMS 602 Epidemiology in Social Science
Research
สมพส ๖๐๓ การวางแผนโครงการและการ ๓(๓-๐)
ประเมินผล
SHMS 603 Programme Planning and Evaluation

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

การ
เปลี่ยนแปลง

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

มคอ.๒

๖๔
รายวิชาในหลักสูตรเดิม

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

สมพส ๖๒๒ การศึกษาทางมานุษยวิทยา
๓(๓-๐)
ว่าด้วยวัฒนธรรมและสังคมไทย
SHMS 622 Anthropological Studies of Thai
Culture and Society
สมพส ๖๒๔ การวิจยั เชิงชาติพันธุ์วรรณา
๓(๓-๐)
SHMS 624 Ethnographic Research
สมพส ๖๒๖ ผู้หญิงและสุขภาพ
๓(๓-๐)
SHMS 626 Women and Health
สมพส ๖๒๘ มานุษยวิทยาคลินิก
๓(๓-๐)
SHMS 628 Clinical Anthropology
สมพส ๖๓๑ จิตวิทยาสรีระ
๓(๓-๐)
SHMS 631 Physiological Psychology
สมพส ๖๓๒ กลยุทธทางจิตวิทยาในการ
๓(๓-๐)
ส่งเสริมสุขภาพ
SHMS 632 Psychological Strategies in
Health Promotion
สมพส ๖๓๔ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๓(๓-๐)
พาหุ
SHMS 634 การวิเคราะห์ความแปรปรวนพาหุ
สมพส ๖๓๕ กลยุทธทางจิตวิทยาในแผนงาน ๓(๓-๐)
สุขภาพ
SHMS 635 Psychological Strategies in Health
Programs
สมพส ๖๓๖ สุขภาพและความปลอดภัยของ ๓(๓-๐)
คนงาน
SHMS 636 Worker’s Health and Safety
สมพส ๖๓๗ สุขภาพเขตเมือง
๓(๓-๐)
SHMS 637 Urban Health
สมพส ๖๔๕ ปฏิบตั ิการเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ๓(๓-๐)
SHMS 645 Pract6icum in Health Economics

สมสภ ๖๒๒ วัฒนธรรม ความทุกข์ทางสังคม ๓(๓-๐-๖)
และสุขภาพ
SHSH 622 Culture Social Suffering and Health

การ
เปลี่ยนแปลง
ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

สมพส ๖๔๖ การประกันทางสุขภาพ
๓(๓-๐) สมสภ ๖๔๓ ระบบประกันสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
SHMS 646 Health Insurance
SHSH 643 Health Insurance Systems
สมพส ๖๔๙ สัมมนาเศรษฐศาสตร์
๓(๓-๐)
สาธารณสุข
SHMS 649 Seminar in Health Economics
สมพส ๖๕๙ สัมมนาสังคมศาสตร์
๓(๓-๐)
ความเจ็บป่วย เรื้อรัง
SHMS 659 Seminar in Social Science
of Chronic Illness

ปรับรหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ยกเลิกการเรียน
ยกเลิกการเรียน

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

มคอ.๒

๖๕
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
สมพส ๖๖๑ พฤติกรรมสุขภาพ
SHMS 661 Health Behavior

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
๓(๓-๐)

-

สมพส ๖๖๖ สัมมนาสังคมศาสตร์การแพทย์ ๓(๓-๐)
และสาธารณสุข
SHMS 666 Seminar in Medical and
Health Social Science
สมพส ๖๖๗ สังคมศาสตร์ว่าด้วยการติดเชื้อ ๓(๓-๐)
เอชไอวี
SHMS 667 Social Science of HIV Infection
สมพส ๖๖๙ สัมมนาการวิจัยด้านอนามัย
๓(๓-๐)
เจริญพันธุ์
SHMS 669 Seminar on Reproductive
Health Research
สมพส ๖๘๑ บทอ่านทางสังคมศาสตร์
๓(๓-๐)
การแพทย์และสาธารณสุข
SHMS 681 Directed Reading in Medical and
Health Social Science
สมพส ๖๘๒ ทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีเพศ ๓(๓-๐)
SHMS 682 Feminist Theory and
Gender Theory
-

-

-

-

การ
เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกการเรียน

-

ปรับรหัสวิชา
เลขวิชา ชื่อวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
บังคับ
ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

สมพส ๖๖๐ บทอ่านตามกาหนดทางสังคม ๓(๓-๐-๖)
และสุขภาพ
SHMS 660 Directed Reading in
Social Science and Health
สมสภ ๖๑๖ ทฤษฎีสตรีนิยม
๓(๓-๐-๖)
SHSH 616 Feminist Theory

ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา

สมสภ ๖๑๐ ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
รายวิชาใหม่
SHSH 610 Health Sociological Theory
สมสภ ๖๑๑ ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพร่วมสมัย ๓(๓-๐-๖)
รายวิชาใหม่
SHSH 611 Contemporary Health
Sociology Theory
สมสภ ๖๑๒ ทฤษฎีองค์การ
๓(๓-๐-๖)
ย้ายมาจาก
SHSH 612 Organization Theory
หมวดวิชาบังคับ
สมสภ ๖๑๔ สถาบันการศึกษาและ
๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
SHSH 614 Education Institution and
Health Inequity
สมสภ ๖๑๕ งานและความไม่เป็นธรรม
๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
ทางสุขภาพ
SHSH 615 Work and Health Inequity
สมสภ ๖๒๐ แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยา ๓(๓-๐-๖)
ย้ายมาจาก
และมานุษยวิทยาการแพทย์
หมวดวิชาบังคับ
SHSH 620 Theories and Concept in
Anthropology and Medical
Anthropology

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

มคอ.๒

๖๖
รายวิชาในหลักสูตรเดิม

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

-

วิทยานิพนธ์
สมพส ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
SHMS 699 Research Ph.D. Thesis

๔๘(๐-๑๔๔)

สมสภ ๖๒๑ มานุษยวิทยาทางเพศภาวะ
๓(๓-๐-๖)
และเพศวิถี
SHSH 621 Anthropology in Gender
and Sexuality
สมสภ ๖๓๑ บุคลิกภาพ สุขภาพ และ
๓(๓-๐-๖)
ความเจ็บป่วย
SHSH 631 Personality, Health and Illness
สมสภ ๖๓๓ จิตวิทยาอปกติ
๓(๓-๐-๖)
SHSH 633 Abnormal Psychology
สมสภ ๖๔๑ การวางแผนและนโยบาย
๓(๓-๐-๖)
สาธารณสุข
SHSH 641 Health Planning and Policy
สมสภ ๖๔๒ นโยบายสาธารณะและสุขภาพ ๓(๓-๐-๖)
SHSH 642 Public Policy and Health
สมสภ ๖๕๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ๓(๓-๐-๖)
SHSH 650 Qualitative Research
Methodology
สมสภ ๖๕๑ สถิติหลายตัวแปร
๓(๓-๐-๖)
SHSH 651 Multivariate Statistics
สมสภ ๖๓๔ การวัดพฤติกรรมและการสร้าง ๓(๓-๐-๖)
มาตรวัด
SHSH 634 Measurement of Behavior
and Scaling
วิทยานิพนธ์
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๔๘(๐-๑๔๔-๐)
SHSH 699 Dissertation

การ
เปลี่ยนแปลง
ย้ายมาจาก
หมวดวิชาบังคับ
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

ปรับรหัสวิชา

๒) ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
หมวดวิชาพื้นฐาน

-

การ
เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกหมวดวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ)
สมพส ๕๐๑ สังคมวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐)
SHMS 501 Health Sociology

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

สมพส ๕๐๒ มานุษยวิทยาการแพทย์ ๓(๓-๐)
SHMS 502 Medical Anthropology
สมพส ๕๐๓ จิตวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐)
SHMS 503 Health Psychology
สมพส ๕๐๔ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
๓(๓-๐)
SHMS 504 Health Economics

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

.............................................................................................................................................................................................................
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มคอ.๒

๖๗
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
สมพส ๕๐๕ พลวัตประชากรกับ
๓(๓-๐)
การสาธารณสุข
SHMS 505 Population Dynamics
and Public Health
สมพส ๕๑๐ สถิติสาหรับนักวิจัย
๓(๓-๐)
SHMS 510 Statistics for Research Workers
สมพส ๕๑๒ ระเบียบวิธีการวิจัยทาง ๓(๓-๐)
สังคมศาสตร์
SHMS 512 Social Science Research
Methodology
หมวดวิชาแกน
สมพส ๖๐๐ ปรัชญาและทฤษฎี
๓(๓-๐)
สังคมศาสตร์
SHMS 600 Philosophy and Theories
of Social Science
สมพส ๖๐๑ การพัฒนาระบบบริการ ๓(๓-๐)
สาธารณสุข
SHMS 601 Health System Development
สมพส ๖๐๔ สุขภาพและนโยบาย
๓(๓-๐)
สาธารณะ
SHMS 604 Health and Public Policy
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับ
วิชาเอกจิตวิทยาสุขภาพ
สมพส ๖๓๐ บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม ๓(๓-๐)
SHMS 630 Personality and Social
Psychology of Health and Illness
สมพส ๖๓๓ การวัดพฤติกรรมและ
๓(๓-๐)
การสร้างมาตรวัด
SHMS 633 Measurement of Behavior
and Scaling
สมพส ๖๓๙ สัมมนาจิตวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐)
SHMS 639 Seminar in Health
Psychology
สมพส ๖๔๔ จิตวิทยาอปกติ
๓(๓-๐)
SHMS 644 Abnormal Psychology
วิชาเอกนโยบายและการจัดการสาธารณสุข
สมพส ๖๔๐ พื้นฐานเศรษฐศาสตร์
๓(๓-๐)
สาธารณสุข
SHMS 640 Fundamental of Health
Economics

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
-

การ
เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกหมวดวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
บังคับ

-

ยกเลิกการเรียน

-

ปรับรหัสวิชา
เลขวิชา ย้ายไป
หมวดวิชาเลือก

-

ยกเลิกสาขา
วิชาเอก
ยกเลิกการเรียน

-

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก

-

ยกเลิกการเรียน

-

ปรับรหัสวิชา
เลขวิชา ย้ายไป
หมวดวิชาเลือก

-

ยกเลิกการเรียน
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มคอ.๒

๖๘
รายวิชาในหลักสูตรเดิม

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

สมพส ๖๔๑ การวิเคราะห์ปัญหา
๓(๓-๐)
สาธารณสุขในเชิงเศรษฐศาสตร์
SHMS 641 Economic Analysis of
Health Problems
สมพส ๖๔๒ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย
๓(๓-๐)
การอุดหนุนทางการเงินแก่
การสาธารณสุข
SHMS 642 Economics of Health
Care Financing
สมพส ๖๔๓ การวางแผนและนโยบาย ๓(๓-๐)
สาธารณสุข
SHMS 643 Health Planning and Policy
วิชาเอกมานุษยวิทยาการแพทย์
สมพส ๖๒๙ สัมมนามานุษยวิทยา
๓(๓-๐)
การแพทย์
SHMS 629 Seminar in Medical
Anthropology
สมพส ๖๒๐ มานุษยวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐)
และบริการสาธารณสุข
SHMS 620 Anthropology of Health
and Healthcare
สมพส ๖๒๑ แนวคิดและทฤษฎีทาง
๓(๓-๐)
มานุษยวิทยาการแพทย์
SHMS 621 Theories and Concepts in
Anthropology and Medical
Anthropology
สมพส ๖๒๓ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ๓(๓-๐)
SHMS 623 Qualitative Research
Methodology
วิชาเอกสังคมวิทยาสุขภาพ
สมพส ๖๑๐ ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพ ๓(๓-๐)
SHMS 610 Health Sociological
Theory
สมพส ๖๑๑ ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพ ๓(๓-๐)
ร่วมสมัย
SHMS 611 Contemporary Health
Sociological Theory
สมพส ๖๑๒ ทฤษฎีการจัดการองค์การ ๓(๓-๐)
SHMS 612 Organization Theory

-

การ
เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก

-

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก

-

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก
ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก

-

-

ปรับรหัสวิชา ชื่อ
ภาษาไทย ย้าย
ไปหมวดวิชา
เลือก
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มคอ.๒

๖๙
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
๓(๓-๐)

-

การ
เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกการเรียน

วิชาเอกสังคมศาสตร์ความเจ็บป่วยเรื้อรัง
สมพส ๖๕๐ ทฤษฎีสังคมศาสตร์
๓(๓-๐)
ความเจ็บป่วยเรื้อรัง
SHMS 650 Social Science Theories of
Chronic Illness
สมพส ๖๕๑ วิทยาการระบาดของความ ๓(๓-๐)
เจ็บป่วยเรื้อรัง
SHMS 651 Epidemiology of Chronic
Illness
สมพส ๖๕๒ กลยุทธการแก้ไขปัญหาโรค ๓(๓-๐)
และความเจ็บป่วย
SHMS 652 Strategies of Solving
Chronic Illness Problem
สมพส ๖๕๕ ปฏิบตั ิการสังคมศาสตร์ ๓(๓-๐)
ความเจ็บป่วยเรื้อรัง
SHMS 655 Practicum in Social
Science of Chronic Illness
วิชาเอกสังคมศาสตร์อนามัยเจริญพันธุ์
สมพส ๖๒๗ มานุษยวิทยาว่าด้วย
๓(๓-๐)
เรื่องเพศ
SHMS 627 Anthropology of Gender
and Sexuality
สมพส ๖๖๐ สังคมศาสตร์อนามัย
๓(๓-๐)
เจริญพันธ์
SHMS 660 Social Science of
Reproductive Health
สมพส ๖๖๒ จริยธรรมทางการแพทย์ ๓(๓-๐)
และสิทธิสุขภาพ
SHMS 662 Medical Ethics and
Health Rights

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

สมพส ๖๒๕ การศึกษาอิสระ
SHMS 625 Independent Studies

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

-

-

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก
ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

สมสภ ๖๐๐ ปรัชญาและทฤษฎีสงั คมศาสตร์
SHSH 600 Philosophy and Theories
of Social
สมสภ ๖๐๑ วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ขั้นสูง
SHSH 601 Advanced Social Sciences
Research

๓(๓-๐-๖)

ย้ายมาจาก
หมวดวิชาแกน

๓(๓-๐-๖)

รายวิชาใหม่

.............................................................................................................................................................................................................
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มคอ.๒

๗๐
รายวิชาในหลักสูตรเดิม

หมวดวิชาเลือก
สมพส ๕๑๖ จิตวิทยาการสื่อสาร
๓(๓-๐)
SHMS 516 Psychology of Communication
สมพส ๕๑๗ ประเด็นทางสังคมและ
๓(๓-๐)
สิ่งแวดล้อมในเรื่องทันตสุขภาพ
SHMS 517 Social and Environmental
Issues in Oral Health
สมพส ๕๑๘ จิตวิทยาสังคม
๓(๓-๐)
SHMS 518 Social Psychology

สมพส ๕๑๙ สังคมวิทยาอาชีพและ
๓(๓-๐)
วิชาชีพ
SHMS 519 Sociology of Occupation
and Profession
สมพส ๕๒๒ ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ ๓(๓-๐)
SHMS 522 Comparative Health
Care System
สมพส ๕๒๔ ภูมศิ าสตร์การแพทย์
๓(๓-๐)
SHMS 524 Medical Geography
สมพส ๕๒๕ กฎหมายสาธารณสุข
๓(๓-๐)
SHMS 525 Public Health Law
สมพส ๕๒๗ มานุษยนิเวศวิทยา
๓(๓-๐)
SHMS 527 Human Ecology
สมพส ๕๒๘ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๓(๓-๐)
อุตสาหกรรม
SHMS 528 Environmental and
Industialization Development
สมพส ๕๒๙ พฤติกรรมมนุษย์กับ
๓(๓-๐)
สิ่งแวดล้อม
SHMS 529 Environmental and
Human Behavior
สมพส ๕๓๐ จริยธรรมการแพทย์
๓(๓-๐)
SHMS 530 Medical Ethics
สมพส ๕๓๔ สังคมวิทยาสุขภาพจิต
๓(๓-๐)
SHMS 534 Sociology of Mental Health
สมพส ๕๓๕ มานุษยวิทยาว่าด้วยเภสัช ๓(๓-๐)
และเทคโนโลยีการแพทย์

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
สมสภ ๖๐๒ สัมมนาสังคมศาสตร์สุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
SHSH 602 Seminar in Health Social Sciences

การ
เปลี่ยนแปลง
ย้ายมาจาก
หมวดวิชาเลือก

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

สมสภ ๖๓๒ จิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบวก ๓(๓-๐-๖)
ทางสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
SHMS 632 Social Psychology and Positive
Psychology in Health and
Related Issues
-

ปรับรหัสวิชา
ชื่อภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

.............................................................................................................................................................................................................
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มคอ.๒

๗๑
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
SHMS 535 Anthropology of Pharmaceuticals
and Medical Technology
สมพส ๕๓๖ แนวทัศนะเชิงประวัติศาสตร์ ๓(๓-๐)
เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์
SHMS 536 Historical Perspective on
Health and Medicine
สมพส ๕๕๕ วิทยาการระบาดทางสังคม ๓(๓-๐)
SHMS 555 Social Epidemiology
สมพส ๖๑๔ สังคมวิทยาสุขภาพ ๒
๓(๓-๐)
SHMS 614 Health Sociology II
สมพส ๖๑๙ สัมมนาสังคมวิทยาสุขภาพ ๓(๓-๐)
SHMS 619 Seminar in Health
Sociology
สมพส ๖๐๒ วิทยาการระบาดในการวิจัย ๓(๓-๐)
ทางสังคมศาสตร์
SHMS 602 Epidemiology in Social
Science Research
สมพส ๖๐๓ การวางแผนโครงการ
๓(๓-๐)
และการประเมินผล
SHMS 603 Programme Planning
and Evaluation
สมพส ๖๒๒ การศึกษาทางมานุษยวิทยา ๓(๓-๐)
ว่าด้วยวัฒนธรรมและสังคมไทย
SHMS 622 Anthropological Studies of
Thai Culture and Society
สมพส ๖๒๔ การวิจยั เชิงชาติพันธุ์วรรณา ๓(๓-๐)
SHMS 624 Ethnographic Research
สมพส ๖๒๖ ผู้หญิงและสุขภาพ
๓(๓-๐)
SHMS 626 Women and Health
สมพส ๖๒๘ มานุษยวิทยาคลินิก
SHMS 628 Clinical Anthropology
สมพส ๖๓๑ จิตวิทยาสรีระ
SHMS 631 Physiological Psychology
สมพส ๖๓๒ กลยุทธทางจิตวิทยาในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
SHMS 632 Psychological Strategies
in Health Promotion
สมพส ๖๓๔ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนพาหุ
SHMS 634 Multivariate Analysis

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

การ
เปลี่ยนแปลง

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

สมสภ ๖๒๒ วัฒนธรรม ความทุกข์ทางสังคม
และสุขภาพ
SHSH 622 Culture, Social Suffering and
Health
-

๓(๓-๐-๖)

ปรับรหัสวิชา
ชื่อภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

๓(๓-๐)

-

ยกเลิกการเรียน

๓(๓-๐)

-

ยกเลิกการเรียน

๓(๓-๐)

-

ยกเลิกการเรียน

๓(๓-๐)

-

ยกเลิกการเรียน

.............................................................................................................................................................................................................
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๗๒
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
สมพส ๖๓๕ กลยุทธทางจิตวิทยาใน
๓(๓-๐)
แผนงานสุขภาพ
SHMS 635 Psychological Strategies
in Health Programs
สมพส ๖๓๖ สุขภาพและความปลอดภัย ๓(๓-๐)
ของคนงาน
SHMS 636 Worker’s Health and Safety
สมพส ๖๓๗ สุขภาพเขตเมือง
๓(๓-๐)
SHMS 637 Urban Health
สมพส ๖๔๕ ปฏิบตั ิการเศรษฐศาสตร์ ๓(๓-๐)
สุขภาพ
SHMS 645 Pract6icum in Health
Economics
สมพส ๖๔๖ การประกันทางสุขภาพ ๓(๓-๐)
SHMS 646 Health Insurance

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
-

การ
เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

สมสภ ๖๔๓ ระบบประกันสุขภาพ
SHSH 643 Health Insurance Systems

๓(๓-๐-๖)

สมพส ๖๔๙ สัมมนาเศรษฐศาสตร์
๓(๓-๐)
สาธารณสุข
SHMS 649 Seminar in Health
Economics
สมพส ๖๕๙ สัมมนาสังคมศาสตร์
๓(๓-๐)
ความเจ็บป่วย เรื้อรัง
SHMS 659 Seminar in Social Science
of Chronic Illness
สมพส ๖๖๑ พฤติกรรมสุขภาพ
๓(๓-๐)
SHMS 661 Health Behavior
สมพส ๖๖๖ สัมมนาสังคมศาสตร์
๓(๓-๐)
การแพทย์ และสาธารณสุข
SHMS 666 Seminar in Medical and
Health Social Science

-

ปรับรหัสวิชา
ชื่อภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

สมพส ๖๖๗ สังคมศาสตร์ว่าด้วยการ
๓(๓-๐)
ติดเชื้อเอชไอวี
SHMS 667 Social Science of HIV
Infection
สมพส ๖๖๙ สัมมนาการวิจัยด้านอนามัย ๓(๓-๐)
เจริญพันธุ์
SHMS 669 Seminar on Reproductive
Health Research
สมพส ๖๘๑ บทอ่านทางสังคมศาสตร์ ๓(๓-๐)
การแพทย์และสาธารณสุข

-

ปรับรหัสวิชา
ชื่อภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ย้ายไปหมวดวิชา
บังคับ
ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน

-

ยกเลิกการเรียน
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มคอ.๒

๗๓
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
SHMS 681 Directed Reading in Medical
and Health Social Science
สมพส ๖๘๒ ทฤษฎีสตรีนิยมและ
๓(๓-๐)
ทฤษฎีเพศ
SHMS 682 Feminist Theory and
Gender Theory
-

-

-

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

สมสภ ๖๑๖ ทฤษฎีสตรีนิยม
SHSH 616 Feminist Theory
สมสภ ๖๑๐
SHSH 610
สมสภ ๖๑๑
SHSH 611

การ
เปลี่ยนแปลง
๓(๓-๐-๖)

ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Health Sociological Theory
ทฤษฎีสังคมวิทยาสุขภาพร่วมสมัย ๓(๓-๐-๖)
Contemporary Health Sociology
Theory
สมสภ ๖๑๒ ทฤษฎีองค์การ
๓(๓-๐-๖)
SHSH 612 Organization Theory
สมสภ ๖๑๔ สถาบันการศึกษาและความไม่เป็น ๓(๓-๐-๖)
ธรรมทางสุขภาพ
SHSH 614 Education Institution and
Health Inequity
สมสภ ๖๑๕ งานและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ ๓(๓-๐-๖)
SHSH 615 Work and Health Inequity
สมสภ ๖๒๐ แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยาและ ๓(๓-๐-๖)
มานุษยวิทยาการแพทย์
SHSH 620 Theories and Concept in
Anthropology
สมสภ ๖๒๑ มานุษยวิทยาทางเพศภาวะและเพศวิถี ๓(๓-๐-๖)
SHSH 621 Anthropology in Gender and
Sexuality
สมสภ ๖๒๒ วัฒนธรรม ความทุกข์ทางสังคมและ ๓(๓-๐-๖)
สุขภาพ
SHSH 622 Culture Social Suffering and Health
สมสภ ๖๓๑ บุคลิกภาพ สุขภาพ และความเจ็บป่วย ๓(๓-๐-๖)
SHSH 631 Personality, Health and Illness
สมสภ ๖๓๓ จิตวิทยาอปกติ
๓(๓-๐-๖)
SHSH 633 Abnormal Psychology
สมสภ ๖๔๑ การวางแผนและนโยบายสาธารณสุข ๓(๓-๐-๖)
SHSH 641 Health Planning and Policy
สมสภ ๖๔๒ นโยบายสาธารณะและสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
SHSH 642 Public Policy and Health
สมสภ ๖๕๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ๓(๓-๐-๖)
SHSH 650 Qualitative Research
Methodology

ปรับรหัสวิชา
ชื่อภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มรายวิชา
รายวิชาใหม่
ย้ายมาจาก
หมวดวิชาบังคับ
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
ย้ายมาจาก
หมวดวิชาบังคับ
ย้ายมาจาก
หมวดวิชาบังคับ
เพิ่มรายวิชา
รายวิชาใหม่
ย้ายมาจาก
หมวดวิชาบังคับ
ย้ายมาจาก
หมวดวิชาบังคับ
ย้ายมาจาก
หมวดวิชาแกน
ย้ายมาจาก
หมวดวิชาบังคับ
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๗๔
รายวิชาในหลักสูตรเดิม

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

-

สมสภ ๖๕๑ สถิติหลายตัวแปร
๓(๓-๐-๖)
SHSH 651 Multivariate Statistics
สมสภ ๖๓๔ การวัดพฤติกรรมและการสร้าง
๓(๓-๐-๖)
มาตรวัด
SHSH 634 Measurement of Behavior
and Scaling
วิทยานิพนธ์
สมสภ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๓๖(๐-๑๐๘-๐)
SHSH 699 Dissertation

-

วิทยานิพนธ์
สมพส ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๓๖/๔๘(๐-๑๐๘/๑๔๔)
SHMS 699 Research Ph.D. Thesis

การ
เปลี่ยนแปลง
รายวิชาใหม่
ย้ายมาจาก
หมวดวิชาบังคับ

ปรับรหัสวิชา

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี้
๖.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชา
เดิม
ปรับปรุง
๑. พืน้ ฐาน
๒. แกน
๓. บังคับ
๑. บังคับ
๔. เลือก
๒. เลือก
๕. วิทยานิพนธ์ ๓. วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า ๒๔
๔๘
๗๒

จานวนหน่วยกิต
โครงสร้างเดิม
๒๑
๑๒
๑๒
ไม่น้อยกว่า ๖
๔๘
๙๙

โครงสร้างใหม่
๒๗
ไม่น้อยกว่า ๙
๔๘
๘๔

จานวนหน่วยกิต
โครงสร้างเดิม
๑๒
๑๒
ไม่น้อยกว่า ๖
๓๖
๖๖

โครงสร้างใหม่
๙
ไม่น้อยกว่า ๓
๓๖
๔๘

๖.๒ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชา
เดิม
ปรับปรุง
๑. พื้นฐาน
๑. แกน
๒. บังคับ
๒. บังคับ
๓. เลือก
๓. เลือก
๔. วิทยานิพนธ์ ๔. วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า ๑๒
๓๖
๔๘

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

