
หลกัสูตร   วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)       รหสัในการสมคัร    

 สาขาวิชา  เอกการบริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข  (ภาคปกต)ิ 

ภาควชิา    บริหารงานสาธารณสขุ                                     คณะสาธารณสุขศาสตร 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา จาํนวน  10  คน 

 

 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร  

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา 

2. ไดระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. มีประสบการณในการปฏบิัตงิานทางดานสาธารณสุขและการบรหิารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข  หรืองานที่เก่ียวของ 

กับการสาธารณสุข ไมนอยกวา 2 ป (นับถึงวนัสมัคร) ตองแสดงเอกสารรับรองประสบการณ เมื่อยืน่ใบสมัครดวย 

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  Computer –  

       based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS 

ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรอืสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลัย   

มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบ 

ขอเขยีนทีบ่ณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

        

 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาสาธารณสุขศาสตร 

4. วิชาการบริหารกฎหมาย- 

     การแพทยและสาธารณสุข     

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

      

      13.30 – 17.30 น. 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาสาธารณสุขศาสตร 

4. วิชาการบริหารกฎหมาย- 

     การแพทยและสาธารณสุข       

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

      

      13.30 – 17.30 น. 

 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 

2 3 2 8 M G 0 2



โครงสรางหลกัสูตร 
 

           หนวยกติ 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชาแกน               10 

หมวดวิชาบังคบั            12 - 13 

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา             4 - 5 

วิทยานิพนธ               12 

แผน ข 

หมวดวิชาแกน               10 

หมวดวิชาบังคบั            18 - 19 

หมวดวิชาเลือก              6 - 7 

สารนิพนธ               4 

           หนวยกติ 

หมวดวชิาแกน 

สศชส  600 ชีวสถิต ิก         2(2-0-4) 

สศบส  672  การบริหารงานสาธารณสุขท่ัวไป       2(2-0-4) 

สศรบ  619  พื้นฐานทางวิทยาการระบาด        2(2-0-4) 

สศสษ  620  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ       2(2-0-4) 

สศคร  663  พื้นฐานอนามยัส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย      2(2-0-4) 

หมวดวชิาบงัคบั 

แผน ก แบบ ก2 

สศบส  611  กฎหมายการแพทยและสาธารณสุข       3(3-0-6) 

สศบส  612  วิธีการวิจัยการบริหารงานสุขภาพ       3(3-0-6) 

สศบส  613  นิตเิวชศาสตรและนิติจติเวช        2(2-0-4) 

สศบส  621  กฎหมายเก่ียวกับการแพทยและจริยศาสตร      2(2-0-4) 

สศบส  669  กฎหมายสุขภาพดานการคุมครองผูบริโภค      2(2-0-4) 

แผน ข  

สศบส  611  กฎหมายการแพทยและสาธารณสุข       3(3-0-6) 

สศบส  612  วิธีการวิจัยการบริหารงานสุขภาพ       3(3-0-6) 

สศบส  613  นิตเิวชศาสตรและนิติจติเวช        2(2-0-4) 

สศบส  621  กฎหมายเก่ียวกับการแพทยและจริยศาสตร      2(2-0-4) 

สศบส  625  หลักกฎหมายสําหรับนักบริหารดานการแพทยและสาธารณสุข    2(2-0-4) 

สศบส  641  สัมมนากฎหมายการแพทยและสาธารณสุข      2(2-0-4) 

สศบส  653  ชีวะจรยิศาสตรทางการแพทย       2(2-0-4) 

สศบส  669  กฎหมายสุขภาพดานการคุมครองผูบริโภค      2(2-0-4) 

หมวดวชิาเลอืก 

สศชส  500  ชีวสถิติวเิคราะหขั้นแนะนํา          3(3-0-6) 

สศคร  500  โรคติดเชื้อปจจบุนั          3(3-0-6) 

สศอช  603  การฝกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน                      2(0-8-4) 

สศอช  612  การฝกงานพัฒนาระบบสุขภาพชมุชน                  2(0-6-3) 

สศอช  613  การเตรียมพรอมและการจัดการอุบัตภิัย         2(1-2-3) 

สศอช  614  การศึกษาพเิศษในระบบสุขภาพชุมชน        2(0-4-2) 



สศอช  615  นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ          2(1-2-3) 

สศอช  616  การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน               2(1-2-3) 

สศบส  503  กฎหมายท่ัวไปขัน้แนะนํา           3(3-0-6) 

สศบส  509  หลักการนเิทศงาน                   2(2-0-4) 

สศบส  515  การจัดการระบบสุขภาพ              1(1-0-2) 

สศบส  602  การบริหารงานสาธารณสุข              3(3-0-6) 

สศบส  605  เศรษฐศาสตรสุขภาพประยุกต         3(3-0-6) 

สศบส  608  ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการ        3(3-0-6) 

สศบส  610  ระบบสุขภาพเปรียบเทยีบ         3(3-0-6) 

สศบส  612  วิธีการวิจัยการบริหารงานสุขภาพ             3(3-0-6) 

สศบส  623  การฝกงานบริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข        3(0-9-6) 

สศบส  625  หลักกฎหมายสําหรับนักบริหารดานการแพทยและสาธารณสุข          2(2-0-4) 

สศบส  629  การเจรจาและการระงับขอพิพาททางการแพทยและสาธารณสุข     2(2-0-4) 

สศบส  636  การสรางนโยบาย การวางแผนเพื่อการพัฒนาสุขภาพและประเมนิผล         3(3-0-6) 

สศบส  641  สัมมนากฎหมายการแพทยและสาธารณสุข             2(2-0-4) 

สศบส  651  กฎหมายสุขภาพสําหรับบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสุข            2(2-0-4) 

สศบส  653  ชีวะจรยิศาสตรทางการแพทย         2(2-0-4) 

สศบส  657  หลักสําคัญในการบริหารโรงพยาบาล          2(1-2-3) 

สศบส  661  การจัดการงานคณุภาพในโรงพยาบาล       2(1-2-3) 

สศบส  668  สัมมนาการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาล          2(1-2-3) 

สศบส  669  กฎหมายสุขภาพดานการคุมครองผูบริโภค       2(2-0-4) 

สศบส  679  การฝกงานการบริหารสุขภาพ              3(0-9-3) 

สศบส  691  การศึกษาตามท่ีกําหนด            2(1-2-3) 

สศบส  694  สัมมนาการบริหารสุขภาพ           2(2-0-4) 

สศภว  619  โภชนาการผูสูงอายุ                2(2-0-4) 

สศภว  625  การใหคําปรึกษาและการส่ือสารในงานโภชนาการ       2(1-2-3) 

สศภว  627  ทัศนมิติทางสังคมวัฒนธรรมกับโภชนาการ          2(2-0-4) 

สศภว  628  อาหารและวิถีชีวติ               2(2-0-4) 

สศภว  629  โภชนาการแมและเด็ก            2(2-0-4) 

สศภว  633  การวางแผนและบริหารโครงการโภชนาการ        2(2-0-4) 

สศภว  640  วิทยาการระบาดทางโภชนาการ           2(2-0-4) 

สศภว  646  การศึกษาดวยตนเอง               2(2-0-4) 

สศภว  648  นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ            2(2-0-4) 

สศภว  649  วิทยาศาสตรทางโภชนาการ             3(3-0-6) 

สศภว  650  การประเมินและการวิเคราะหภาวะโภชนาการ         2(2-0-4) 

สศอค  605  สัมมนาอนามัยครอบครวั          2(2-0-4) 

สศอค  606  สรีรวิทยาของระบบสืบพนัธุและการควบคุมการเจริญพันธุ            2(2-0-4) 

สศอค  611  ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา             2(2-0-4) 

สศอค  614  อนามยัวยัรุน                 2(2-0-4) 

สศอค  625  การจัดการขอมูลและการเขียนรายงานวิจยัเพื่อตีพมิพ            2(1-2-4) 

สศอค  627  ครอบครัวกับการสงเสรมิสุขภาพผูสูงอายุ            2(2-0-4) 

 



สศอค  631  สุขภาพเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ           2(2-0-4) 

สศอค  632  การศึกษาดงูานตางประเทศ              2(0-4-2) 

สศอค  633  การวิจยัเชิงคณุภาพในงานอนามัยครอบครวั         2(2-0-4) 

วทิยานพินธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก 2) 

สศบส  698  วิทยานิพนธ                12(0-48-0) 

สารนพินธ (สาํหรบัแผน ข) 

สศบส  697  สารนิพนธ                4(0-16-0) 

* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 

 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน   

1. การวิจยันโยบายการสาธารณสุขโดยอิงมิติทางกฎมายกับการออกคําส่ังทางปกครอง 

2. การวิจยัในมิติกฎหมายคุมครองผูบริโภค เชน ดานอาหารและยา ตลอดจนการคุมครองตามระบบทรัพยสินทางปญญา 

3. การวิจยัดานการบังคบัใชกฎหมายดานการแพทย ในมติิความรบัผดิทางการแพทย(ทุรเวชปฏบิัต)ิ 

4. การวิจยัดานการบังคบัใช กฎหมายทางการแพทยในมติิการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาทางอาญา 

5. การวิจยัดานการบริหารในมิติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของทางการแพทยและการสาธารณสุขและหรือท่ีเชื่อมโยงกฎหมายหรืออนุสัญญา 

ระหวางประเทศที่เก่ียวของ 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

1. ใชกฎหมายเปนกลไกในการสนบัสนนุการบริหารจัดการสาธารณสุข   

2. ประยุกตงานทางกฎหมายและมาตรการตาง ๆ  เพื่อการบริหารงานการแพทยและสาธารณสุข 

 

การสมคัร 

 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

หลกัฐานการสมัคร 

สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 

จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน       จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   
เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  



 

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. เจาหนาท่ีปฏิบัติการในสวนของสาธารณสุขระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 

2. นักวิชาการและนักวิจัยในศูนยสุขภาพชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต. เทศบาล อบจ.) โรงพยาบาล 

 สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน ภาค NGO องคกรระหวางประเทศ และองคกรอิสระ 

3. นักวิชาการการสาธารณสุข ดานสงเสริมพัฒนา 

4. นักวิชาการการสาธารณสุข ดานบริการทางวิชาการ 

5. งานอาชีพท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยในองคกรเอกชนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

6. นักวิชาการในองคกรภาครัฐ องคกรอิสระ และองคกรภาคเอกชน 

7. งานอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

8. นักวิชาการ นักวิจัยในหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรักษาหรือใชกฎหมาย 

 เก่ียวกับกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข 

9. เจาหนาท่ีในสวนการบริหารกฎหมายสุขภาพในองคกรเฉพาะ   เชน    สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงาน 

 คณะกรรมการอาหาร    และยาสํานักงานคุมครองผูบริโภค เปนตน   

10. ผูปฏิบัติงานดาน การพัฒนางานกฎหมายดานสุขภาพในองคกรปกครอง  สวนทองถ่ิน 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

    1. อ. สธุ ี อยูสถาพร       (E-mail : suthee.usa@mahidol.ac.th) 

 หอง 7907/109  อาคาร สวัสดิ์ แดงสวาง (อาคาร 7) ชัน้ 9 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร 

 โทรศัพท 0 2644 8833 ตอ 109    โทรสาร 0 2644 8833 ตอ 193 

 

    2. รศ.ฉตัรสมุน  พฤฒภิญิโญ    (E-mail : chardsumon.pru@mahidol.ac.th) 

 หอง 7909/116  อาคาร สวัสดิ์ แดงสวาง (อาคาร 7) ชัน้ 9  ภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร 

 โทรศัพท 0 2644 8833 ตอ 116      โทรสาร 0 2644 8833 ตอ 193 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

         นางพศิมยั  มณแีจมใส    (E-mail : pissamai.mar@mahidol.ac.th) 

     หอง 7903  อาคาร สวัสดิ์ แดงสวาง (อาคาร 7)  ชั้น  9  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร  
         โทรศัพท 0 2644 8833 ตอ  191, 192                 โทรสาร 0 2644 8833 ตอ 193 

 
     

 
 
 
 
 

 
 

หมายเหต ุ1.  หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาใหม  สาขาวิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข  
                     ลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพื่อเปนการปรับพืน้ฐานในชวงภาคฤดูรอน คือ 
          - PHAD  503  Introduction to Law           3   หนวยกิต  

 2.   ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิม่เตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
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