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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 
วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) 

ภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร 
 
 
คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา 
 2. ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.50 
 3. มีประสบการณในการปฏิบัติงานทางดานสาธารณสุขและการบริหารกฎหมายการแพทย
และสาธารณสุข หรืองานท่ีเกี่ยวของกับการสาธารณสุข ไมนอยกวา 2 ป 
 4. ผูท่ีมีผลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ TOEFL ท่ีระดับคะแนน 470 คะแนน 
หรือ TOEFL Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based ท่ี
ระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรู
ภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนยภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีผูสมัคร
ไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขียนท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ 
 5. ผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีนอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขา
รับการคัดเลือกเขาศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
 
วัตถุประสงคของวิชาเอก 
เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกการบริหาร
กฎหมายการแพทยและสาธารณสุขแลว มหาบัณฑิตมีความรูความสามารถ ดังนี้ 

1. มีความรูและประสบการณการเรียนรู สามารถใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
2. วิเคราะห ประเมิน และแกปญหาทางสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของกับการบริหารกับกฎหมาย

การแพทยและสาธารณสุขอยางเปนระบบ และตามนิติวิธี 
3. พัฒนาตนใหเปนผูนําและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ท้ังในทางวิชาการ และการวิจัย 
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โครงสรางหลักสูตร 
 

 หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวิชาแกน 10 10 
หมวดวิชาบังคับ 12 – 13 18 – 19 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา  4 – 5 6 – 7 
วิทยานิพนธ 12 – 
สารนิพนธ – 4 
รวมตลอดหลักสูตร 39 39 

 
หมวดวิชาแกน หนวยกิต 
สศชส 600 ชีวสถิติ 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 พื้นฐานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
  
หมวดวิชาบังคับ  
แผน ก แบบ ก2 (12 หนวยกิต)  
สศบส 611 กฎหมายการแพทยและสาธารณสุข 3(3-0-6) 
สศบส 612 วิธีการวิจัยการบริหารงานสุขภาพ 3(3-0-6) 
สศบส 613 นิติเวชศาสตรและนิติจิตเวช 2(2-0-4) 
สศบส 621 กฎหมายการแพทยและจริยศาสตร 2(2-0-4) 
สศบส 669 กฎหมายสุขภาพดานการคุมครองผูบริโภค 2(2-0-4) 
  
แผน ข (18 หนวยกิต)  
สศบส 611 กฎหมายการแพทยและสาธารณสุข 3(3-0-6) 
สศบส 612 วิธีการวิจัยการบริหารงานสุขภาพ 3(3-0-6) 
สศบส 613 นิติเวชศาสตรและนิติจิตเวช 2(2-0-4) 
สศบส 621 กฎหมายการแพทยและจริยศาสตร 2(2-0-4) 
สศบส 625 หลักกฎหมายสําหรับนักบริหารดานการแพทยและสาธารณสุข 2(2-0-4) 
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 หนวยกิต 
สศบส 641 สัมมนากฎหมายการแพทยและสาธารณสุข 2(2-0-4) 
สศบส 653 ชีวะจริยศาสตรทางการแพทย 2(2-0-4) 
สศบส 669 กฎหมายสุขภาพดานการคุมครองผูบริโภค 2(2-0-4) 
  
หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา 4-7 หนวยกิต)  
สศชส 500 ชีวสถิติวิเคราะหข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 
สศคร 500 โรคติดเช้ือปจจุบัน 3(3-0-6) 
สศอช 603 การฝกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน 2(0-8-4) 
สศอช 612 การฝกงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2(0-6-3) 
สศอช 613 การเตรียมพรอมและการจัดการอุบัติภัย 2(1-2-3) 
สศอช 614 การศึกษาพิเศษในระบบสุขภาพชุมชน 2(0-4-2) 
สศอช 615 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
สศอช 616 การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน 2(1-2-3) 
สศบส 503 กฎหมายท่ัวไปข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 
สศบส 509 หลักการนิเทศงาน 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 ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 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 การวางแผนเพื่อการพัฒนาสุขภาพและประเมินผล 3(3-0-6) 
สศบส 641 สัมมนากฎหมายการแพทยและสาธารณสุข 2(2-0-4) 
สศบส 651 กฎหมายสุขภาพสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 2(2-0-4) 
สศบส 653 ชีวะจริยศาสตรทางการแพทย 2(2-0-4) 
สศบส 657 หลักสําคัญในการบริหารโรงพยาบาล 2(1-2-3) 
สศบส 661 การจัดการงานคุณภาพในโรงพยาบาล 2(1-2-3) 
สศบส 668 สัมมนาการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาล 2(1-2-3) 
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 หนวยกิต 
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 อาหารและวิถีชีวิต 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 นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
สศภว 649 วิทยาศาสตรทางโภชนาการ 3(3-0-6) 
สศภว 650 การประเมินและการวิเคราะหภาวะโภชนาการ 2(2-0-4) 
สศอค 605 สัมมนาอนามัยครอบครัว 2(2-0-4) 
สศอค 606 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุและการควบคุมการเจริญพันธุ 2(2-0-4) 
สศอค 611 ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา 2(2-0-4) 
สศอค 614 อนามัยวัยรุน 2(2-0-4) 
สศอค 625 การจัดการขอมูลและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ 2(1-2-4) 
สศอค 627 ครอบครัวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 2(2-0-4) 
สศอค 631 สุขภาพเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 2(2-0-4) 
สศอค 632 การศึกษาดูงานตางประเทศ 2(0-4-2) 
สศอค 633 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานอนามัยครอบครัว 2(2-0-4) 
วิทยานิพนธ (สําหรับแผน ก แบบ ก 2)  
สศบส 698 วิทยานิพนธ  12(0-48-0) 
สารนิพนธ (สําหรับแผน ข)  
สศบส 697 สารนิพนธ  4(0-16-0) 
* ขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงกรณีมีการเสนอปรับปรุงหลักสูตร  
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งานวิจัยของหลักสูตรเนนหนักทางดาน 
 1. การวิจัยนโยบายการสาธารณสุขโดยอิงมิติทางกฎมายกับการออกคําส่ังทางปกครอง 
 2. การวิจัยในมิติกฎหมายคุมครองผูบริโภค เชน ดานอาหารและยา ตลอดจนการคุมครอง

ตามระบบทรัพยสินทางปญญา 
 3. การวิจัยดานการบังคับใชกฎหมายดานการแพทย ในมิติความรับผิดทางการแพทย  
  (ทุรเวชปฏิบัติ) 
 4. การวิจัยดานการบังคับใช กฎหมายทางการแพทยในมิติการชันสูตรพลิกศพตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาทางอาญา 
 5. การวิจัยดานการบริหารในมิติอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของทางการแพทยและการสาธารณสุขและ

หรือท่ีเช่ือมโยงกฎหมายหรืออนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ  
 
จุดเดนของหลักสูตร 
 1. ใชกฎหมายเปนกลไกในการสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณสุข 
 2. ประยุกตงานทางกฎหมายและมาตรการตาง ๆ เพื่อการบริหารงานการแพทยและสาธารณสุข 
 
การสมัคร 
 รับสมัคร เฉพาะทาง Internet ท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th 
 
หลักฐานการสมัคร 
สําหรับการสงหลักฐานทางไปรษณีย / สําหรับผูสมัครสงไฟลเอกสาร (Upload) 
 - รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป 
 - สําเนาปริญญาบัตร/หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว) 

จํานวน 2 ฉบับ 
 - หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปสุดทาย (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) จํานวน 2 ฉบับ 
 - Transcript ฉบับสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว) จํานวน 2 ฉบับ 
 - Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับต้ังแตภาคการศึกษาแรก จํานวน 2 ฉบับ 
    ถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษา

สุดทาย) 
 - สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ 
 - สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ 
 - เอกสารหลักฐานการชําระเงิน จํานวน 1 ฉบับ 
 - หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน 2 ฉบับ 
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กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร Upload ขนาดของเอกสารตาง ๆ ไมเกิน 2 MB (รูปแบบ .jpeg , .gif, 
.jpg, .png, .pdf) 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. เจาหนาท่ีปฏิบัติการในสวนของสาธารณสุขระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศท่ี

เกี่ยวของกับสุขภาพ 
 2. นักวิชาการและนักวิจัยในศูนยสุขภาพชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต. 

เทศบาล อบจ.) โรงพยาบาล  สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน  ภาค NGO องคกร
ระหวางประเทศ และองคกรอิสระ 

 3. นักวิชาการการสาธารณสุข ดานสงเสริมพัฒนา 
 4. นักวิชาการการสาธารณสุข ดานบริการทางวิชาการ 
 5. งานอาชีพท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยในองคกรเอกชนอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 6. นักวิชาการในองคกรภาครัฐ องคกรอิสระ และองคกรภาคเอกชน 
 7. งานอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 8. นักวิชาการ นักวิจัยในหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ

หนวยงานท่ีทําหนาท่ีรักษาหรือใชกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายการแพทยและสาธารณสุ 
 9. เจาหนาท่ีในสวนการบริหารกฎหมายสุขภาพในองคกรเฉพาะ เชน สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาสํานักงานคุมครอง
ผูบริโภค เปนตน 

 10. ผูปฏิบัติงานดาน การพัฒนางานกฎหมายดานสุขภาพในองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน 
 


