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ชื่อหลักสูตร  
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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)  
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ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ 
ความสามารถและทักษะการบริหารงานสาธารณสุข การพัฒนาหลักสูตรได้น ากรอบแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(OBE) เกณฑ์มาตรฐานการจัดการการศึกษาของประเทศไทยและอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
กระบวนการเรียนการสอน มุ่งผลผลิตมหาบัณฑิตมีความรอบรู้งานวิชาการและวิจัยบริหารงานสาธารณสุข 
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชี พ และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวล 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศึกษา ดังนี ้
๑) ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
๒) มีความรู้ในศาสตร์นโยบายสุขภาพ การบริหารสาธารณสุข ด้านการคิดวิเคราะห์ ความคิดแบบ

สร้างสรรค์  การบูรณาการความรู้ การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนาทักษะในเรื่องการบริหารงานในระบบ
สุขภาพ 

๓) ประยุกต์องค์ความรู้ในศาสตร์นโยบายสุขภาพ การบริหารสาธาธารณสุข และการวิจัย เพื่อแก้ปัญหา
สาธารณสุขท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม ของประเทศ และระดับนานาชาติ 

๔) มีภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ คิดเชิงระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ท างานเป็นทีม และสามารถท างาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับ 

๕) มีทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ ตัวเลข ท่ีทันสมัย
และเหมาะสม 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ ปรากฏดังนี้   

 แผน ก แบบ ก๒  
หมวดวิชาบังคับ ๑๙ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า             ๕ หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์ ๑๒ หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 

รายวิชาในหลักสูตร  
                ๑. หมวดวิชาบังคับ (๑๙ หน่วยกิต)  

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สศบส ๖๒๔ จริยธรรมและกฎหมายส าหรับการบริหารสาธารณสุข ๑ (๑-๐-๒) 
PHAD 624 Ethics and Laws for Public Health Administration  
สศคร ๗๐๕ วิทยาการระบาดและสถิตสิ าหรับการบริหารสาธารณสุข ๓ (๒-๒-๕) 
PHID 705 Epidemiology and Statistics for Public Health Administration   
สศบส ๖๐๒ การบริหารงานสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 602 Public Health Administration  

 

 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สศบส ๖๑๔ ภาวะผู้น า พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาระบบสุขภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 614 Leadership, Organization Behavior and Health System 

Development 
 

สศบส ๖๑๖ นโยบายและการวางแผนสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 616 Health Policy and Planning    
สศบส ๖๒๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารสาธารณสุข   ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 622 Research Methodology in Public Health Administration  
สศบส ๖๙๒ การฝึกงานทางการบริหารสาธารณสุข  ๓ (๐-๙-๓) 
PHAD 692 Field Practicum in Public Health Administration   

 

๒. หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยกิต) (นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาจากหมวดใดก็ได้) 
หมวดวิชานโยบายและการจัดการ 
สศบส ๖๙๕ สัมมนาปัญหาทางสาธารณสุขและการบริหาร ๒ (๒-๐-๔) 
PHAD 695 Seminar in Public Health Problem and Administration  
สศบส ๖๓๐ การจัดการทรัพยากรสุขภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 630 Health Resources Management    
สศบส ๖๓๔ การก ากับและประเมินผลในงานสาธารณสุข   ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 634 Monitoring and Evaluation in Public Health  



สศบส ๖๓๕ หัวข้อเฉพาะทางการบริหารงานสาธารณสุข  ๒ (๒-๐-๔) 
PHAD 635 Special Topics in Public Health Administration  
สศบส ๖๔๒ สาธารณสุขมูลฐานและการพฒันาอย่างยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 642 Primary Health Care and Sustainable Development  

   

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
สศบส ๖๐๕ เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 605 Applied Health Economics  
สศบส ๖๕๕ การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 655 Economic Evaluation and Health Technology Assessment  

 

หมวดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 
สศบส ๖๔๖ หลักการบริหารโรงพยาบาล ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 646 Principle of Hospital Administration  
สศบส ๖๖๑ การจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล ๒ (๒-๐-๔) 
PHAD 661 Quality Management in Hospital  
สศบส ๖๔๘ การจัดการการเงินและบัญชีโรงพยาบาล ๒ (๒-๐-๔) 
PHAD 648 Hospital Financial and Accounting Management    

 

 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สศบส ๖๖๒ ประเด็นทางการจัดการโรงพยาบาลสมัยใหม่    ๒ (๒-๐-๔) 
PHAD 662 Issues in Modern Hospital Management  
สศบส ๖๖๓ เศรษฐศาสตร์โรงพยาบาล  ๒ (๒-๐-๔) 
PHAD 663 Hospital Economics  

 

หมวดวิชาการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 
สศบส ๖๖๔ การบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 664 Medical and Public Health Laws Administration  
สศบส ๖๗๕ กฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
PHAD 675 Health Consumer Protection Laws  
สศบส ๖๗๖ กฎหมายมหาชน ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 676 Public Laws  
สศบส ๖๖๕ กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 665 Medical Laws and Ethics   
สศบส ๖๒๙ การเจรจาต่อรองและการระงับข้อพิพาททางการแพทย์และ

สาธารณสุข  
๒ (๒-๐-๔) 

PHAD 629 Negotiation and Medical and Public health Resolution   
 



หมวดวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สศบส ๖๘๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 683 Health Technology and Innovation   
สศบส ๖๘๔ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 684 Healthcare Innovation    
สศบส ๖๘๕ การก ากับดูแลและการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 685 Health Impact Assessment and Monitoring  
สศบส ๖๘๙ การสื่อสารความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติ ๒ (๒-๐-๔) 
PHAD 689 Risk Communication and Disaster Preparedness  

 
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ ท่ี

เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตามความสนใจ และตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นสมควร 

 

๓. วิทยานิพนธ ์(ส าหรับแผน ก แบบ ก๒) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

สศบส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
PHAD 698 Thesis  

 

โครงการวิจัยของหลักสูตร (วิทยานิพนธ์) 

(๑) การวิจัยด้านการบริหารสถานบริการในระบบสาธารณสุข 
(๒) การวิจัยท่ีเน้นเทคโนโลยีสาธารณสุข 
(๓) การวิจัยประเด็นการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 
(๔) การวิจัยท่ีเน้นการสร้างเสริมสขุภาพ 

 

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 ฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารสาธารณสุข โดยนักศึกษาต้องน าความรู้และประสบการณ์ท่ีมีและได้รับ
จากหลักสูตร มาประยุกต์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ การแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขของหน่วยงานหรือ
องค์กรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นท่ีฝึกภาคสนาม โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทีม
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  

      การศึกษาดูงานในประเทศ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กองตรวจราชการ กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,  
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และส านักการแพทย์ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

 

 



อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
- นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ  และ

สถาบันการศึกษาทุกระดับท้ังในภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น และ
ระดับกลาง ได้ 

- นักวิจัยในองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเทศและต่างประเทศ 
- นักบริหารสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

 
การสมัคร 
 สมัครออนไลน์ http://www.grad.mahidol.ac.th 
 
หลักฐานการสมัคร 
           ๑. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ าท่ี
รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันท่ีช าระเงินค่าสมัคร) 

๒. ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้ส าเนาปริญญาบัตร 
๓. ผู้ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ท่ีอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ให้

ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการ
ท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และมีก าหนดท่ีจะส าเร็จการศึกษาโดยได้รับอนุมัติปริญญาจากสภา
สถาบันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา ในปีการศึกษานั้นๆ  

๔. ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร )Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ ที่มี
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๕. ผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ท่ีอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
และมีก าหนดจะส าเร็จการศึกษาโดยได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาท่ี
สมัครเข้าศึกษา ให้ใช้บันทึกผลการศึกษา )Grade Report) 

๖. ท่ีได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน ต้องใช้บันทึกผลการศึกษา  ตลอดหลักสูตร 
)Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ ส าหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย 

๗. รูปถ่ายขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB ให้เป็นรูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาด าหรือหมวก และถ่าย
มาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน 

๘. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล ต้องแนบหลักฐาน(  
๙. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๑๐. หลักฐานเพิ่มเติมตามท่ีหลักสูตรก าหนดเช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานหรือส าเนาใบ

ประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

หมายเหตุ : ในการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามท่ี
ระบุ รวมท้ังหลักฐานอื่นๆ ท่ีแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาก าหนด โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB รูปแบบ
ไฟล์ pdf (ส าหรับเฉพาะรูปถ่าย ให้ส่งรูปแบบไฟล์ jpeg) 

 

 



 

 

 

 

 

 


