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ค ำน ำ 
 
หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตอ านาจเจรญิ เป็นหลกัสตูรแรก

ของวทิยาเขตอ านาจเจรญิ ทีม่บีณัฑติจบการศกึษา ไปท าหน้าทีส่ าคญัในชุมชน ทัง้ในหน่วยงานราชการ 
ท้องถิ่น และภาคเอกชน ถือเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาเขต ที่ได้ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ทีม่ศีกัยภาพสง่มอบสูส่งัคมตามปณิธานขององคส์มเดจ็พระราชบดิา 

แต่การจะจบออกไปเป็นบณัฑติที่มคีุณภาพนัน้ จะต้องผ่านการหล่อหลอมจากระบบการจดัการ
เรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัมหดิล ที่ถอืได้ว่าเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าของประเทศ ซึ่งไม่ง่ายนักที่จะ
สามารถผ่านพน้ไปได ้แต่กไ็ม่ยากเกนิไป เพราะพี่ๆ  ทีจ่บไปแลว้ 7 รุ่น (ตัง้แต่ปี 2554-2563) คอืสิง่ทีบ่่งชี้
ว่า หากเราไดใ้ชค้วามพยายามเตม็ทีแ่ลว้ กไ็ม่มอีะไรทีไ่ปไม่ถงึ      

ทัง้นี้หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2564 ครัง้นี้  เป็นการปรบัปรุงครัง้ที ่
3 จากฉบับแรก พ.ศ. 2554 ฉบับที่สอง พ.ศ.2559 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และกา้วทนัสถานการณ์ในอนาคต ดงันัน้ การจดัท าคู่มอืนกัศกึษา ปีการศกึษา 2564 
ฉบบัน้ี เพือ่เป็นแนวทางส าหรบันกัศกึษาไดว้างแผนการเรยีนร่วมกบัคณาจารยไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

อนึ่ง คู่มือฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมย์ ต้องมาจากความเอาใจใส่ใน
การศึกษาคู่มือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ พร้อมปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังของ
หลกัสูตร กล่าวคอื “ฉลาดรอบรู ้บูรณาการปัญญา พฒันาสุขภาวะชุมชน เพื่อพฒันาคนในแถบลุ่มแม่น ้า
โขงตอนล่าง” และน าความภาคภูมใิจ เกยีรตยิศสูว่งศต์ระกูล สมดงัปรารถนาในทีสุ่ด 

       
                   

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
20 กรกฎาคม 2564 
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ส่วนท่ี 1 

รู้จกัโครงกำรจดัตัง้วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ 

 
1. ประวติัควำมเป็นมำ 
  โครงการจดัตัง้วทิยาเขตอ านาจเจรญิ มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นส่วนงานภายใต้ส านักงานอธกิารบด ีตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นไปตามมตขิองคณะรฐัมนตรเีมื่อปี พ.ศ. 2538 เหน็ชอบใหม้ี
การขยายสถานศกึษาในระดบัอุดมศกึษาในสว่นภูมภิาค เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในสว่นภูมภิาคห่างไกลไดม้ี
โอกาสศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาเพิม่ขึ้น และเป็นสถาบนัหลกัในด้านการวจิยั การบรกิารวชิาการเพื่อพฒันา
พื้นที่โดยโครงการจดัตัง้ฯ ตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ดงักล่าวโดยจดัให้มกีารเปิดสอนหลกัสูตรที่สอดคล้องกบั
บรบิทของพืน้ทีแ่ละมุ่งเน้นการวจิยัและบรกิารวชิาการเพือ่ตอบสนองตามความตอ้งการของชุมชนและสงัคม เปิด
การเรยีนการสอนหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติเป็นหลกัสูตรแรกเมื่อปีการศกึษา 2554 ปัจจุบนัมกีารเรยีน
การสอนเพิม่อกี 2 หลกัสูตร ได้แก่ วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาการเกษตร (เปิดสอนปีการศกึษา 2558) ศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขานวตักรรมการจดัการสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (เปิดการสอน ปีการศกึษา 2560) และอยู่ระหว่าง
การเสนอหลกัสตูรใหม่อกี 1 หลกัสตูรคอื หลกัสตูรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
 
2. วิสยัทศัน์ พนัธกิจของโครงกำรจดัตัง้วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ 
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3. สมรรถนะหลกัขององคก์ร 
 

 
 
 
4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
  การบรหิารงานของโครงการจดัตัง้วทิยาเขตอ านาจเจรญิ มรีองอธกิารบดเีป็นผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดขึน้ตรง
กบัอธิการบดี มคีณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย จดัท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิการ การจดั
ทรพัยากร การควบคุมก ากับการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของส่วนงาน ตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินของส่วนงานมีความคล่องตัวตามพันธกิจ และมี
ประสทิธภิาพ ปัจจุบนัมนีายแพทยส์ุรพร  ลอยหา เป็นรองอธกิารบด ีฝ่ายโครงการจดัตัง้วทิยาเขตอ านาจเจรญิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแพทยส์ุรพร  ลอยหา 
รองอธกิารบดฝ่ีายโครงการจดัตัง้วทิยาเขตอ านาจเจรญิ 
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ส่วนท่ี 2 
รำยละเอียดกำรบริหำรจดักำรหลกัสตูร 

 
๑. โครงสร้ำงกำรบริหำรหลกัสูตร 
  
   

 
อ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ ์

   

   ประธำนหลกัสูตร    
       

 

 

 

 

 

 

 
อ.ดร.อ าไพ  โสรส  อ.ดร.สุภาวด ี พนัธุมาศ  อ.ดร.พรพรรณ ประพฒัน์

พงษ ์
 อ.ณฐกมล ผดาเวช 

งำนสนับสนุนกำร
วิจยั 

 งำนกำรจดักำรควำมรู ้  งำนวิเทศสมัพนัธแ์ละ
ส่ือสำร 

 งำนศิษยเ์ก่ำและ
เลขำนุกำร 

       
 

 

 

 

 

 

 

 อ.พศิมยั  นาทนั  อ.ดร.อสิระพงศ ์ โพธิสุ์ข  อ.ดร.อรรถพงษ ์ ฤทธทิศิ  
 งำนคณุภำพหลกัสูตร  งำนพสัด ุ  งำนบริกำรวิชำกำร  
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 สถำนะอตัรำก ำลงั 
 

ต ำแหน่ง จ ำนวนทัง้หมด จ ำนวนท่ีปฏิบติังำนจริง ลำศึกษำต่อ 
สายวชิาการ (อาจารย)์ 10 8 2 
สายสนับสนุน  1 1 - 

 
2. อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร 

 

  คุณวุฒิ  

 

อ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์  
(อ.ต๊อก) 

-ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) มหาวิทยาลยัขอนแก่น: ๒๕๕๗ 
-สม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๔ 
-สบ. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช: ๒๕๓๙ 

 

อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ  
(อ.อ๋อน) 
 

-ส.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๖๑ 
-วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวทิยาลัยมหิดล: ๒๕๕๔ 
-พย.บ. มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๘ 

 

อ.ณฐกมล ผดาเวช  
(อ.ออ้ม) 
 

-วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๕๔ 
-วท.บ. (คหกรรมศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร:์๒๕๕๐ 

 

อ.ดร.อ าไพ โสรส  
(อ.อ า) 
 

-Ph.D. (Environmental Sciences and Engineering) 
University of North Carolina at Chapel Hill: ๒๕๕๘ 
-M.Sc. (Water Quality Management) UNESCO-IHE 
Institute for Water Education: ๒๕๔๔ 
-วท.ม. (ชวีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๔๒ 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๓๕ 



8 | P H . M U A M  2 0 2 1  
 

  คุณวุฒิ  

 

อ.ดร.พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์  
(อ.เค้ก)  

- ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๙ 
-วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๕๓ 

 

ดร.อสิระพงศ ์โพธสิุข 
(อ.อุม้) 

-ปร.ด. (ปรสติวทิยา), มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ๒๕๖๐ 
-วท.ม. (ปรสติวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ๒๕๕๖ 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั, มหาวทิยาลยัขอนแกน่, ๒๕๕๔ 

 

ดร.อรรถพงษ์  ฤทธทิศิ 
(อ.แบงค)์ 

-ปร.ด. วทิยาการระบาดและชวีสถติ ิมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
๒๕๖๓ 
-สม. มหาวทิยาวทิยาลยัขอนแกน่ ๒๕๕๖ 
-วทบ. (สาธารณสุขศาสตร)์ มหาวทิยาวทิยาลยัขอนแก่น 
๒๕๕๒ 

 

อ.พศิมยั นาทนั 
(อ.หมยั) 

-ส.ม. (วทิยาการระบาด) มหาวทิยาลยัขอนแก่น: ๒๕๕๖ 
-ส.บ. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช: ๒๕๕๒ 

 

อ.พทัธจาร ีกระแสเสน 
(อ.พทั) 
[ลาศกึษาต่อ] 

-วท.ม. (สุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๕๖ 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๕๒ 
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  คุณวุฒิ  

 

อ.ศริพิร ศริกิญัญาภรณ์ 
(อ.นุ่น) 
[ลาศกึษาต่อ] 

-วท.ม. (สุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๕๖ 
-วท.บ. (วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร:์ 
๒๕๕๒ 
-สบ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช: ๒๕๕๔ 

 

 

3. อำจำรยป์ระจ ำ 
 

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
คณุวฒิุ 

๑ ดร.วงศว์รุตม ์บญุญานุ
โกมล 
(อ.กอ้ง)  

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

-ปร.ด. (จุลชวีวทิยาทางการแพทย)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น: 
๒๕๕๕. 
-วท.ม. (จุลชวีวทิยาทางการแพทย)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น: 
๒๕๕๐. 
-วท.บ. (จุลชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น: ๒๕๔๖. 

๒ ดร.ส าอางค ์ศุภฤกษ ์
(อ.ออ้) 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

-วท.ด. (เคม)ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่;๒๕๕๕ 
-วท.บ. (เคม)ี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม; ๒๕๕๐ 

๓ ดร.กมลชนก รกัเสร ี
(อ.มด)  

อาจารย ์ -Postdoctoral Research Associate: University of Illinoist at 
Chicago; ๒๕๕๒ 
-ปร.ด. (จุลชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัมหดิล; ๒๕๕๐ 
-วท.ม. (ชวีเคม)ี มหาวทิยาลยัมหดิล; ๒๕๔๑ 
-วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น; ๒๕๓๗ 

๔ ดร.อรุณี ทองอ่อน 
(อ.แอ๊ว)  

อาจารย ์ -Ph.D. (Life Science) Tokyo Institute of Technology: ๒๕๕๖ 
-วท.ม. (จุลชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๔๘ 
-วท.บ. (จุลชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี: ๒๕๔๐ 

๕ ดร.ศศลกัษณ์  แกว้บตุรา 
(อ.เจ๊ท)  

อาจารย ์ -ปร.ด. (ประสาทวทิยาศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2559 
-วท.ม. (กายภาพบ าบดั) มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550 
-วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัรงัสติ, 2547 
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ส่วนท่ี 3 
แผนกำรเรียนกำรสอนตลอดหลกัสตูร 

 
๑. รายละเอียดหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย    : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
   ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Public Health Program 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
       ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  :   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ชื่อย่อ: ส.บ.) 
       ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :   Bachelor of Public Health (ชื่อย่อ: B.P.H.) 
 
2. ปรชัญำ ควำมส ำคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร     

ปรชัญำ ควำมส ำคญัของหลกัสูตร 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome based Education) โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานในการเรยีนรู้ และเน้นการเรยีนรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏบิตัิด้วยตนเอง ร่วมกบัสหวชิาชพีและ
ภาคเีครอืข่าย จนเกิดเป็นทกัษะหรอืสร้างองค์ความรู้เพิม่เตมิใหม่ดว้ยตนเอง (Constructivism) ท าให้บณัฑติ
สามารถประกอบวชิาชพีสาธารณสุขได้อย่างมคีุณภาพสอดคลอ้งกบับรบิทและสถานการณ์ชุมชนเพื่อส่งเสรมิสุข
ภาวะของชุมชน ดงัอตัลกัษณ์ของหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มหาวทิยาลยัมหดิล คอื “ฉลาดรอบรู ้บูรณาการปัญญา พฒันาสุขภาวะชุมชน เพื่อพฒันาคนในแถบลุ่มแม่น ้าโขง
ตอนล่าง” 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร (Program Objectives)  
จดัการเรยีนการสอน เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามสามารถและคุณลกัษณะ ดงันี้ 
๑. ปฏบิตัตินด้วยความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ มจีติอาสา มคีุณธรรมจรยิธรรม เคารพในกฎระเบียบของ

สงัคม ภายใตก้รอบพระราชบญัญตัวิชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน   
๒. คดิอย่างเป็นระบบ มเีหตุผลวเิคราะห ์และสงัเคราะหส์ถานการณ์เพื่อบ่งชี้ปัญหาสุขภาพชุมชน ปัจจยั

ที่ก่อให้เกดิปัญหาสุขภาพชุมชน และต้นทุนทางสงัคม โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์อื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

3. แก้ไขปัญหาสุขภาพทัง้ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ปฏิบตัิงานด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมร่วมกบัชุมชน และหน่วยงานภาครฐั ท้องถิ่น และเอกชนได้อย่าง
สรา้งสรรค ์

4. มมีนุษยสมัพนัธ์และทกัษะการสื่อสารกบัผู้รบับรกิารสุขภาพ และสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับสห
วชิาชพีอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและ
ปฏบิตังิานดา้นสาธารณสุขอย่างมปีระสทิธภิาพ 

6. ให้บรกิารส่งเสรมิสุขภาพ การควบคุมป้องกนัโรค การรกัษาเบื้องต้นและฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างเป็นองค์
รวม และใชก้ระบวนการวจิยัในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชน ทีส่อดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและสิง่แวดลอ้มใน
แถบลุ่มน ้าโขงตอนล่าง 

ผลลพัธ์กำรเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) 
เมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอนในหลกัสตูร ผูส้ าเรจ็การศกึษาจะสามารถ  

 PLO ๑ แสดงพฤตินิสัยผู้มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎระเบียบของสังคม 
ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
  PLO ๒ ตรวจวินิจฉัยโรคและบำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งต่อได้อย่างปลอดภัย เป็นระบบ 
ภายใต้ขอบเขตวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  PLO ๓ ชี้บ่งปัญหาสุขภาพชุมชน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพชุมชน และต้นทุนทางสังคม โดยประยุกตใ์ช้
ศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  PLO ๔ ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน ในการดำเนินงานส่งเสริมสขุภาพ 
ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพของคน ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
  PLO ๕ ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลในแก้ไข
ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างเป็นระบบ ภายใต้จริยธรรมการวิจัย 
  PLO ๖ สื่อสารกับผู้รับบริการสุขภาพได้ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บำบัด
โรคเบื้องต้น และฟ้ืนฟูสุขภาพ และนำเสนอข้อมูล สารสนเทศด้านสาธารณสุขแก่ทีมสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
  PLO ๗ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสืบค้นข้อมูล สารสนเทศด้านสาธารณสุขที่น่าเชื่อถือ เพื่อการเรียนรู้ 
ออกแบบบริการสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

PLO ๘ เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านทักษะวิชาชีพสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการสะท้อน
ความคิดและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 

3. ระบบกำรจดักำรศึกษำ 
       ใช้ระบบการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบหน่วยกิต โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ไม่มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน 

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ในวัน-เวลาราชการ ระบบทวิภาค ดังนี้ 
  ภาคการศึกษาต้น  เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย  เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
งดการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยมหิดล 

แต่อาจมีจัดการเรียนการสอนเสริมในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามความจำเป็นในแต่ละรายวิชาและได้รับการอนุญาตให้มีการ
จัดการเรียนการสอนในวันหยุดเป็นรายกรณีจากส่วนงาน ยกเว้นรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ที่มีการ
จัดการฝึกภาคสนามในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย 
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โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 

๑) หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป 3๐   หน่วยกิต  
๒) หมวดวิชำเฉพำะ  9๐   หน่วยกิต  

1. วชิาพืน้ฐานวชิาชพี          3๔   หน่วยกติ    
2. วชิาชพีเฉพาะ                ๕6   หน่วยกติ 

๓) หมวดวิชำเลือกเสรี   6     หน่วยกิต 
 

4. คณุสมบติัของผู้เข้ำศึกษำ  
  นักศึกษาไทย 

๒.๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า  ตามระเบียบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยระบบมหิดลรับตรง ระบบรับตรงโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ระบบ
แอดมิดชันและระบบการคัดเลือกในหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดลและระบบการคั ดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

๒.๒.๒ การคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พิจารณาจากคะแนนสอบ
ข้อเขียน คะแนนสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการตรวจสุขภาพ 

๒.๒.๓ ผู ้สมัครที ่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 

นักศึกษาต่างประเทศ ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า มีทักษะใน
การสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี โดยจะเปิดรับนักศึกษาตา่งประเทศไมเ่กิน ๕ คน ต่อปีการศึกษา 
 
5. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ชั้นปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๐  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์     ๓ (๓-๐-๖) 
MUGE 100 General Education for Human Development 
วทศท ๑31 คณิตศาสตร์รอบตัว      ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 131  Surrounding Mathematics  
ศศพฐ ๑๔๑  หลักการจัดการเพ่ือพัฒนาตนเอง      ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 141  Principles of Management for Self Development  
ศศพฐ ๑๔๔  การคิดและการวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล     ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 144  Critical Thinking and Analysis 
ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Art of Using Thai Language in Communication 
ศศภอ ๑๐๓–๑๐๔  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ - ๒       ๓ (๒-๒-๕) 
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LEAN 103–104  English Level I-II 
สมสค ๑๔๒  จิตวิทยาสังคม        ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 142  Social Psychology 
XXศท XXX*** วชิาศกึษาทัว่ไป        ๓ (X-X-X) 
XXGE XXX***  General Education       3 (X-X-X) 
       รวม    ๑๙ 

 
 

ชั้นปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ทศคพ ๑๕๕  การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์      ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS 155  Computer Applications 
วทฟส ๑๕๕ ฟิสิกส์พ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 155  Basic Physics for Health Science 
ศศภอ ๑๐๕–๑๐๖  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ - ๔       ๓ (๒-๒-๕) 
LEAN 105–106  English Level III-IV 
ศศศศ ๑๖๘  การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21    ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 168  Insightful Communication in the 21st Century 
สวศท ๑๐๕  บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม      ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105  Integrating Health and Environment 
อจสบ ๑๐๐ ชีววิทยาพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข    ๑ (๑-๐-๒) 
อจสบ 100 Basic Biology and Its Applications in Public Health 
XXศท XXX*** วิชาศึกษาทั่วไป        ๓ (x–x–x) 
XXGE XXX***  General Education       3 (x–x–x) 
วิชาเลือกเสรี ๑         ๒ (x–x–x) 
                                                    รวม    ๑๗ 

   *** รายวชิาศกึษาทัว่ไปทีน่กัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนจากบญัชกีลางของมหาวทิยาลมัหดิล ตาม
ความสนใจ และตามความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษา 

 
ชั้นปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

อจสบ ๒๑๒ ชีวเคมี         ๒ (๒-๐-๔) 

AMPH 212 Biochemistry 

อจสบ ๒๑๓ จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน        ๒ (๑-๒-๓) 

AMPH 213 Basic of Microbiology 

อจสบ ๒๑๔ ปรสิตวิทยา        ๒ (๑-๒-๓) 
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AMPH 214 Parasitology 

อจสบ ๒๑๘ ภาษาอังกฤษในการทำงานด้านสาธารณสุข     ๒ (๑-๒-๓) 

AMPH 218 English communication for Public Health 

อจสบ ๒๑๙ ชีวสถิติและการประยุกต์ใช้ในงานด้านสาธารณสุข    ๒ (๑-๒-๓) 

AMPH 219 Biostatistics and Application for Public Health 
อจสบ ๒๐๘ จริยศาสตร์ และกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข     ๒ (๒-๐-๔) 
AMPH 208 Ethics and Law in Public Health 
อจสบ ๒๐๙ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการประยุกต์ใช้  ๒ (๑-๒-๓) 

AMPH 209 Health Information System Management and Its Application 

อจสบ ๒๒๔ หลักการสาธารณสุข        ๓ (๓-๐-๖) 

AMPH 224 Principle of Public Health     

      รวม     ๑๗ 
 

ชั้นปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

อจสบ ๒๑๕ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน       ๒ (๑-๒-๓) 

AMPH 215 Basic Anatomy 

อจสบ ๒๑๖ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน        ๒ (๑-๒-๓) 

AMPH 216 Basic of Physiology 

อจสบ ๒๑๗ พยาธิวิทยา        ๒ (๒-๐-๔) 

AMPH 217 Pathology 

อจสบ ๒๑๐ วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค     ๒ (๒-๐-๔) 

AMPH 210 Epidemiology and Disease Control 

อจสบ ๒๑๑ การใช้ยาและการคุ้มครองผู้บริโภคในงานสาธารณสุข   ๒ (๒-๐-๔) 

AMPH 211 Medicine Utilization and Consumer Protection in Public Health  

อจสบ ๒๒๕ อนามัยสิ่งแวดล้อม ๑       ๓ (๓-๐-๖) 

AMPH 225 Environmental Health I 

อจสบ ๒๒๖ การจัดการนโยบายและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข    ๒ (๒-๐-๔) 

AMPH 226 Policy Management and Economic in Public Health 
วิชาเลือกเสรี ๒         ๒ (x–x–x) 
                                                                   รวม   ๑๗ 
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ชั้นปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

  หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
อจสบ ๓๐๐ การสื่อสารด้านสุขภาพ       ๒ (๑-๒-๓) 

AMPH 300 Health Communication 
อจสบ ๓๒๑ อนามัยสิ่งแวดล้อม ๒       ๓ (๒-๒-๕) 
AMPH 321 Environmental Health II 
อจสบ ๓๒๒ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค     ๓ (๒-๒-๕) 
AMPH 322 Health Promotion and Prevention 
อจสบ ๓๒๓ โภชนาการสาธารณสุข       ๒ (๑-๒-๓) 
AMPH 323 Public health nutrition 
อจสบ ๓๒๔ โครงงานในงานสาธารณสุข      ๓ (๒-๒-๕) 
AMPH 324 Public Health Project 
อจสบ ๓๒๕ การตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น      ๓ (๒-๒-๕) 
AMPH 325 Basic Physical Examination 
อจสบ ๓๓๓ อนามัยชุมชน       ๓ (๓-๐-๖) 
AMPH 333 Community Public Health  
                                                                   รวม   ๑๙ 
 

ชั้นปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
อจสบ ๓๐๑ วิธีวิจัยในงานสาธารณสุข        ๒ (๒-๐-๔) 
AMPH 301 Research Methodology in Public Health 
อจสบ ๓๒๖ อนามัยครอบครัว        ๓ (๒-๒-๕) 
AMPH 326 Family Health 
อจสบ ๓๓๑ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย      ๓ (๓-๐-๖) 
AMPH 331 Occupational Health and Safety 
อจสบ ๓๓๒ การจัดการวิบัติภัยสาธารณะ      ๓ (๓-๐-๖) 
AMPH 332 Disaster Management 
อจสบ ๓๓๐ การสร้างเสริมสุขภาพจิต      ๓ (๒-๒-๕) 
AMPH 330 Mental Health Promotion 
อจสบ ๓๓๔ ฝึกปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน       ๓ (๐-๑๘-๓) 
AMPH 334 Community Public Health Field Training II 
       รวม    ๑๗ 
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ชั้นปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
อจสบ ๔๐๐ วิจัยในงานสาธารณสุข        ๓ (๐-๙-๓) 
AMPH 400 Research in Public Health 
อจสบ ๔๒๑ การบริหารงานสาธารณสุข       ๓ (๓-๐-๖) 
AMPH 421 Public Health Administration     
อจสบ ๔๒๒ การบริบาลปฐมภูม ิ        ๓ (๒-๒-๕) 
AMPH 422 Basic Medical Care 
อจสบ ๔๒๓ สัมมนางานสาธารณสุข        ๓ (๒-๒-๕) 
AMPH 423 Seminar in Public Health 
วิชาเลือกเสรี ๓          ๒ (x–x–x) 
        รวม   ๑๔ 
 
 

ชั้นปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
อจสบ ๔๒๔ ฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม    ๓ (๐-๙-๓) 
AMPH 424 Field Practicum on Occupational and Environmental Health 
อจสบ ๔๒๕ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข      ๔ (๐-๒๔-๔) 
AMPH 425 Public Health Professional Field Training 
        รวม   ๗ 

 
๖. รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงาน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกงาน มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และ(ร่าง) มคอ.๑ ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี
ระยะเวลาการฝึกภาคสนาม ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะที่สำคัญ ได้แก่ 

1. แสดงออกถึงภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี พร้อมในการเรยีนรู้ที่จะพฒันาตนเอง และวชิาชีพสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่อง 

2. สื่อสาร สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทีมผู้ให้บริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ และ
หน่วยงานต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. ประยุกต์ใชศ้าสตรท์างด้านสาธารณสุข และศาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏบิตังิานดา้นสาธารณสุขได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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4. ปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภยัของผูร้บับรกิาร ร่วมกบัเครอืข่าย 
และทีมสหวชิาชีพ โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยั โดยค านึงถึงหลกัฐานเชิงประจกัษ์ กฎหมาย และ
จรรยาบรรณวชิาชพี 

5. วเิคราะห์ และจดัการปัญหาสุขภาพ สิง่แวดล้อม และปัญหาจากการประกอบอาชพีในระดบับุคคล 
ครอบครวั กลุ่มคน และชุมชนไดอ้ย่างเป็นระบบ 

6. ใช้กระบวนการวจิยัเพื่อแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อม และโรคจากการประกอบอาชพีได้
ถูกตอ้งและสอดคลอ้งตามบรบิทชุมชน 
 

กำรจดัเวลำและตำรำงสอน  
 

ชั้นปี ภาคการศึกษา การฝึกปฏิบัติภาคสนาม จำนวนชั่วโมงและวิชาเรียน 

๓ ๒ อจสบ ๓๓๔ ฝึกปฏบิตักิารสาธารณสุข
ชุมชน 

๓ หน่วยกติ ปฏบิตัภิาคสนาม 270
ชัว่โมง จนัทร ์– อาทติย ์(๕ สปัดาห)์ 

๔ ๒ อจสบ ๔๒๔ การฝึกปฏบิตังิานอาชวีอนามยั 
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

๓ หน่วยกติ ปฏบิตัภิาคสนาม 135 
ชัว่โมง จนัทร ์– ศุกร ์(๔ สปัดาห)์ 

๔ ๒ อจสบ ๔๒๕ ฝึกประสบการณ์วชิาชพี
สาธารณสุข 

๔ หน่วยกติ ปฏบิตัภิาคสนาม 360
ชัว่โมง จนัทร ์– เสาร ์(๘ สปัดาห)์ 

 

หมำยเหตุ เวลาฝึกปฏบิตั ิ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จ านวนหน่วยกติ  ๑0 หน่วยกติ 765 ชัว่โมง 
 
 กำรเตรียมควำมพร้อมของแหล่งฝึก การกำหนดแหล่งฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา พิจารณาความ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง และความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการที่สามารถติดตามนิเทศได้อย่างต่อเนื่องและ
ใกล้ชิด ดังนี้ 

  ๑. รายวิชา อจสบ ๓๓๑ ฝึกปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนเมือง ชุมชนชนบท 
ชุมชนต่างวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลาย โดยคำนึงถึงความพร้อมของชุมชนและศักยภาพชุมชนที่จะสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้สำหรับนักศึกษาได้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นดำเนินการสรรหา 

   ๒. รายวิชา อจสบ ๔๒๔ การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน ที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และมีระบบงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์ คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA) 

   ๓. รายวิชา อจสบ ๔๒๕ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการคัดเลือกแหล่งฝึกที่ผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพสถานบริการสุขภาพ 
เป็นการพิจารณาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
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กระบวนกำรประเมินผล 
  ๑. ด้านความรู้และทกัษะของนักศึกษา ประเมนิโดยใช้แบบประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานตาม  
โดยมกีารก าหนดเกณฑ์ คอื นักศกึษาต้องได้คะแนนรวมการฝึกภาคปฏบิตัไิม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ หากคะแนน
รวมภาคปฏิบตัิไม่ผ่านเกณฑ์  นักศึกษาต้องได้รบัการฝึกซ่อมเสรมิภาคปฏิบตัิตามการพจิารณาของอาจารย์
นิเทศและผูร้บัผดิชอบรายวชิา 
  ๒. ดา้นระยะเวลาในการฝึกภาคปฏบิตัขิองนักศกึษา โดยมกีารก าหนดเกณฑ ์คอื นักศกึษาตอ้ง
มรีะยะเวลาในการฝึกภาคปฏบิตัไิม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของชัว่โมงการฝึกภาคปฏบิตัทิัง้หมด หากนักศกึษาฝึก
ภาคปฏิบัติไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด นักศึกษาต้องฝึกเสริมให้ครบในวนัหยุด หรือวนัอื่นใดตามการ
พจิารณาของอาจารยน์ิเทศและผูร้บัผดิชอบรายวชิา 
  ๓. ดา้นพฤตกิรรมบรกิารต่อผูร้บับรกิาร ทมีสหวชิาชพี และเครอืข่ายอาจารยพ์ีเ่ลี้ยงในแหล่งฝึก
ภาคปฏบิตั ิ
        ๔. การประเมนิเพื่อตดัสนิผลการเรยีนรู้อาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงร่วมประเมนิผลการ
จดัการเรยีนการสอนระหว่างการเรยีนการสอนและน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงให้การจดัการเรยีนการสอนมี
ประสทิธภิาพและมกีารประเมนิผลเมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอนเพื่อประเมนิผลถงึผลลพัธก์ารเรียนของนักศกึษารู้
โดยใชแ้บบประเมนิเพือ่ใหก้ารประเมนิไปในทศิทางเดยีวกนัการผ่านการปฎบิตังิานตอ้งผ่านระดบัเกรด C 
 
7. ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจยั   

ค ำอธิบำย   
   รายวชิา อจสบ ๔๐๐ วจิยัในงานสาธารณสุข เป็นโครงงานวจิยัเพือ่ใหน้กัศกึษาเรยีนรูร้ะเบยีบวธิวีจิยั และ

ท าโครงงานวจิยั ในประเด็นปัญหาด้านสาธารณสุขในแถบลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่าง โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อการวจิยั โดยมจี านวนผู้ร่วมโครงงาน ๓-๔ คนต่อเรื่อง ร่วมกนั
วางแผนเคา้โครงงานวจิยักบัอาจารยท์ีป่รกึษา ด าเนินการวจิยั น าเสนอ ร่วมอภปิราย และน าส่งเล่มรายงานวจิยั  
บทความวจิยัตามรปูแบบและระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนด 

 
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  

 ๑. ค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ด้านสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง ในการก าหนดค าถามการวจิยั 
วตัถุประสงค ์และสมมตฐิานการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบับรบิทชุมชน 

๒. ใช้ระเบียบวิธีวิจยัที่ถูกต้องในการศึกษาสถานการณ์ ปัจจยัก าหนดปัญหาด้านสาธารณสุขในคน 
สิง่แวดลอ้ม และโรคจากการประกอบอาชพีไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งตามบรบิทชุมชน 

๓. ออกแบบเครื่องมอืหรอืประยุกต์เครื่องมอืทีม่คีวามน่าเชื่อถอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดว้ยวธิกีารทีม่ี
ความน่าเชื่อถอื และน ามาวเิคราะหผ์ลในโปรแกรมทางสถติ ิแปลความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

๔. รายงานผลความก้าวหน้าและผลการวจิยัสถานการณ์  ปัจจยัก าหนดปัญหาด้านสาธารณสุขในคน 
สิง่แวดลอ้ม และโรคจากการประกอบอาชพีไดถู้กตอ้งตามระเบยีบวธิ ี

๔. เผยแพร่ผลงานวจิยัในเวทปีระชุมวชิาการ หรอืในวารสารทีไ่ดร้บัการยอมรบั 
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ช่วงเวลา  
 

ชั้นปี ภาคการศึกษา การฝึกปฏิบัติภาคสนาม จำนวนชั่วโมงและวิชาเรียน 

4 1 อจสบ ๔๐๐ วจิยัในงานสาธารณสุข            
๓ (๐-๙-๓) 

๓ หน่วยกติ ปฏบิตั ิ๔๕ ชัว่โมง 
(๑๕ สปัดาห)์ 

  

กำรเตรียมกำร  
๑. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาการวิจยัในงานสาธารณสุขท าหน้าที่บรรยายและสรุปองค์ความรู้ให้

นกัศกึษาไดเ้ขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการวจิยัเบือ้งตน้ 
๒. จดัเตรยีมอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่าง ๆ เพือ่เป็นทีป่รกึษาในการจดัท าโครงการวจิยั 
๓. อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัตดิตามและกระตุน้พฒันาการงานวจิยัของนกัศกึษา 
กระบวนกำรประเมินผล 
มกีารจดัเตรยีมเกณฑก์ารประเมนิใหเ้ป็นไปอย่างยุตธิรรม และนกัศกึษาสามารถเขา้ใจในเกณฑด์งันี้ 
๑. ประเมนิจากความถูกตอ้งของโครงร่างวจิยั และรายงานความก้าวหน้าของการวจิยัของนักศกึษา ตาม

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric)  
๒. ประเมนิผลจากชิน้งานวจิยัในรูปแบบรายงานผล ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric)  
3. ประเมนิจากการได้รบัการเผยแพร่ผลงานวจิยัในเวทวีชิาการระดบัจงัหวดั เขตสุขภาพ เวทปีระชุม

ระดบัชาต ิในรปูแบบโปสเตอร ์หรอื การน าเสนอดว้ยวาจา หรอืการตพีมิพใ์นวารสารทีไ่ดร้บัการยอมรบั 
 

๘. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้อง
สอบผ่านให้ครบตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
  1. สอบผ่านครบหน่วยกติตามรายวชิาทีห่ลกัสตูรก าหนด  

2. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต ่ ากว่า ๒.๐๐ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๓. มผีลสอบภาษาองักฤษเป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
ของนกัศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ส่วนท่ี 4 

แนวปฏิบติัส ำหรบันักศึกษำ 

 
 ส าหรบัแนวปฏบิตัสิ าหรบันักศกึษา เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัมหดิล นกัศกึษาสามารถศกึษา
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงค์นี้  https://op.mahidol.ac.th/ea/annoucements/# 
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว อาท ิ
 -ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมมหาวทิยาลยั หรอืค่า
บ ารุงการศกึษา ส าหรบันักศกึษาวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคตดิเชือ้จากโคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 
 -ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง การจดัการเรยีนการสอนส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่  1 
หลกัสตูรไทย ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2563 
 -ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง ตารางสอนนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1-2 (ศาลายา) ภาค
การศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2563 
 -ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง มาตรฐานความรูภ้าษาองักฤษของนกัศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2563 
        
1. ทุนกำรศึกษำ 
 ในแต่ละปีการศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล จะจดัสรรทุนส าหรบันกัศกึษาทัง้ทีม่ผีลการเรยีนด ีมปัีญหาขาด
แคลนทุนทรพัย ์และนกัศกึษาทีม่ผีลงานเด่น นอกจากนี้ ยงัมทีุนจากองคก์รภายนอกทีร่่วมสนับสนุนนกัศกึษา
ดว้ย ตวัอย่างทุนทีใ่หต้่อเนื่องมรีายละเอยีดดงันี้ (ทัง้นี้ ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิไดใ้นอนาคต) 
 

ชื่อทุน แหล่งทุน 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ช่วงเวลา

เปิดรับสมัคร 
เงื่อนไขทุน 

ทุนบริษัทสยามสไมล์ บริษัทสยามสไมล์ ปีการศึกษา
ละ 60,000 
บาท 

กุมภาพันธ์ - 
มิถุนายน 

-ศึกษาอยู่ระดับ ป.ตรี ปี 3 ขึ้นไป 
ทุกสาขา 
-ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 

ทุุนภุมิพล มหาวิทยาลัยมหิดล 50,000 บาท มิถุนายน - 
กรกฎาคม 

-นักศึกษา ป.ตรี ปี 3 ขึ้น ปี 4 
-ผลการเรียน เฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้น
ไป  
-ขาดเเคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  
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ชื่อทุน แหล่งทุน 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ช่วงเวลา

เปิดรับสมัคร 
เงื่อนไขทุน 

ทุนสำหรับนักศึกษาที่
ขาดเเคลนทุนทรัพย์
อย่างเเท้จริง 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา
ละ 50,000 
บาท 

มิถุนายน - 
กรกฎาคม 

-นักศึกษาปี 1 – 4 
-ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง กองกิจการ คนละ 
25,000 

สิงหาคม - 
กันยายน 

-นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
-ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 

ทุนบุญรอดพัฒนา 
นิสิต นักศึกษา 

บริษัทบุญรอด 
บริเวอรี่ จำกัด 

ปีการศึกษา
ละ 25,000 
บาท 

กันยายน - 
ตุลาคม 

-นักศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกชั้นปี  
-ผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป 

ทุนทิสโก้ เพ่ือการ
กุศล 

กองกิจการ
นักศึกษา 

ปีละ 15,000 
บาท 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 

-นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
-ผลการเรียนเฉลี่ย 1.50 

มูลนิธิศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในราชูปถัมภ์ 

สมาคมศิษย์เก่า ม.
มหิดล 

ไม่เกิน 
27,000 บาท 

สิงหาคม - 
กันยายน 

-นักศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกชั้นปี  
-ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป 

ทุนสนับสนุน
การศึกษาคุณเเม่สม
สมัย รักเสรี ระดับ ป.
ตรี  

ดร.กมลชนก รัก
เสรี 

4 ทุนๆ ละ 
20,000 บาท 

ธันวาคม - 
กุมภาพันธ์ 

-นักศึกษาระดับ ป.ตรี ปี 2 – 4 
 -ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 

ทุนมูลนิธิชวน รัตน
รักษ์ 

นิธิชวน รัตนรักษ์ ทุนละ
ประมาณ 
95,000 

ธันวาคม -นักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2  
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป 

 
2. กำรติดต่อขอรบับริกำรด้ำนกำรศึกษำ 
 

ประเภทบริกำร ผู้รบัผิดชอบ 
บริกำรด้ำนกำรศึกษำ ประกอบดว้ย 
1. การยื่นแบบฟอรม์ผ่อนผนัค่าธรรมเนียมการศกึษา 
2. ขอรายงานผลการเรยีน 
3. ขอหนงัสอืรบัรองการเป็นนกัศกึษา 
4. ขอท าบตัรประจ าตวันกัศกึษา 
5. ขอแกไ้ขตวัสะกด ชื่อ – สกุล ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ 

งานการศกึษา 
@ศาลายา 
นางสาวขนิษฐา สามติร์ 
โทร.0945538236 
@วทิยาเขตอ านาจเจรญิ 
นายโชคชยั ชมชื่นธนโชค 
โทร.0918276050 
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ประเภทบริกำร ผู้รบัผิดชอบ 
บริกำรด้ำนกิจกรรมเสริมกำรเรียน ประกอบดว้ย 
1. การตดิต่อขอทราบรายละเอยีดแหล่งทุนและยื่นใบสมคัรขอ
ทุนการศกึษา 
2. การสมคัรท างานพเิศษภาคฤดรูอ้น 
3. การตรวจสอบ กรอกชัว่โมง และตดิตามแกไ้ขคะแนน AT   
4. การยา้ยสทิธกิารรกัษาพยาบาล 
5. ประสานนกัศกึษาเรื่องขอผ่อนผนัเขา้รบัราชการทหาร 
6. ประสานเรื่องการจดักจิกรรมและโครงการต่าง ๆ  
7. การยมืเงนิฉุกเฉิน (กองทุนเงนิยมืเพือ่การศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล) 
 

งานกจิการนกัศกึษา 
นางสาวสุชา จ าปานนท์ 
โทร. 0894261876 

บริกำรด้ำนส่ือ อปุกรณ์โสต ประกอบดว้ย 
1. การขอใชเ้ครื่องมอืสือ่สารต่างๆ อุปกรณ์โสต 
2. การแจง้เครื่องมอืสือ่สาร อุปกรณ์โสตในหอ้งเรยีนขดัขอ้ง 
3. เบกิวสัดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์สือ่สาร โสต เช่น ถ่านไมโครโฟน ถ่าน 
pointer เป็นตน้ 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
นายอานนท ์ยอดหอ 
โทร.0923818263 

บริกำรด้ำนกำรจดัท ำหนังสือประสำนงำนต่ำงๆ ไดแ้ก่ 
1. หนงัสอืขอความอนุเคราะหฝึ์กงานภาคฤดรูอ้นในหน่วยงานต่างๆ 
2. หนงัสอืขอขอ้มลูหน่วยงานเพือ่ศกึษาชุมชน 
3. หนงัสอืขอความอนุเคราะหด์ าเนินการวจิยัในพืน้ที่ 
4. หนงัสอืเชญิวทิยากรในการจดัสมัมนา 

งานธุรการหลกัสตูร  
นางสาวขนิษฐา กญัญาโภค  
โทร.0880567742 

 
3. สวสัดิกำรด้ำนสุขภำพ 

พื้นที่ศาลายา 

ช่ือหน่วย สถำนท่ีตัง้ หมำยเลขติดต่อ เวลำท ำกำร แพทยล์งตรวจ 

หน่วยบริกำรสุขภำพ
นักศึกษำ   ศำลำยำ 

ชัน้ 1 ศูนยก์าร
เรยีนรูม้หดิล 

0 2849 4529 – 30 (วนัจนัทร ์– ศุกร)์ 
08.30 – 16.30 

12.00 – 13.00 และ 
15.00 – 16.00 

คลินิกกำรกีฬำ ชัน้ 1 วทิยาลยั
วทิยาศาสตรแ์ละ

0 2441 4296 – 8 ต่อ 
105 

(วนัจนัทร ์– ศุกร)์ 
08.30 – 16.30 

ตามการนัดหมาย 
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ช่ือหน่วย สถำนท่ีตัง้ หมำยเลขติดต่อ เวลำท ำกำร แพทยล์งตรวจ 

เทคโนโลยกีาร
กฬีา 

คลินิกวยัทีน 
(Adolescent Clinic) 

ชัน้ 4 อาคาร
ปัญญาวฒันา 
สถาบนัแห่งชาติ
เพื่อการพฒันาเดก็
และครอบครวั 

0 2441 0602 ถงึ 8 
ต่อ 1202 

(วนัจนัทร ์– ศุกร)์ 
09.00 – 16.00 

ตามการนัดหมาย 

ศนูยก์ำรแพทยก์ำญจนำ
ภิเษก 

มหำวิทยำลยัมหิดล 

เลขที ่999 หมู่ 5 
ถนนพุทธมณฑล
สาย 4 ต.
ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม 

0 2849 6600 ทุกวนั 
07.00 – 20.00 

 

โรงพยำบำลพทุธมณฑล เลขที ่140 หมู่ 1   
ต.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม 

0 2444 6032 – 33 เปิดบรกิาร 24 ชัว่โมง   

 
 หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรรบับริกำรสุขภำพนักศึกษำ พ.ศ. 2563 (อ้ำงถึงประกำศมหำวิทยำลยัมหิดล)  

          ส าหรับนักศึกษาโครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ ให้ด าเนินการลงทะเบียนใช้สิทธิสวสัดิการ

รกัษาพยาบาลตามสทิธิขัน้พื้นฐานของนักศกึษา ได้แก่ สทิธหิลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิสทิธกิรมบญัชกีลาง 

สทิธิรฐัวสิาหกจิ หรอืสทิธิประกนัสงัคม ซึ่งสถานพยาบาลที่ก าหนดให้นักศกึษาในส่วนงานลงทะเบียนใช้สทิธิ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) คอืโรงพยาบาลรามาธบิด ีและนักศกึษาทีศ่กึษาในวทิยาเขตอ านาจเจรญิ 

(ชัน้ปีที ่2-4) สถานพยาบาลทีก่ าหนดใหน้ักศกึษาในส่วนงานลงทะเบยีนใชส้ทิธหิลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิคอื 

โรงพยาบาลอ านาจเจรญิ 
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สวสัดิกำร

รกัษำพยำบำลส ำหรบั

นักศึกษำ 

วิธีกำรเบิกจ่ำย 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทนัตกรรม 

(1) กรณีรบับรกิารของ

สถานพยาบาลในสงักดั

มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่

นักศกึษาขึน้ทะเบยีนสทิธิ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

ไวแ้ลว้ หรอืสถานพยาบาล

เครอืขา่ย 

กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

-ใชส้ทิธฉุิกเฉิน (ตาม

เกณฑข์อง UCEP) 

 

กรณีเจบ็ป่วยไม่ฉุกเฉิน 

-เบกิค่าใชจ้่ายตามเกณฑ์

ของกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาต ิแต่ไม่เกนิ

รายการทีก่รมบญัชกีลาง

ก าหนด ใหส้ถานพยาบาล

เบกิตามขอ้ตกลงกบั

สถานพยาบาลตน้สงักดั 

โดยใชง้บประมาณที่

มหาวทิยาลยัสนบัสนุน 

กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

-ใชส้ทิธฉุิกเฉิน  (ตาม

เกณฑข์อง UCEP) 

 

กรณีเจบ็ป่วยไม่ฉุกเฉิน 

-เบกิค่าใชจ้่ายตามเกณฑ์

ของกองทุนผูป่้วยใน

หลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาต ิ 

-กรณีมค่ีาใชจ้่ายสว่นเกนิ

ใหส้รุปแจง้มหาวทิยาลยั

เมื่อสิน้ปีการศกึษาและให้

สถานพยาบาลเครอืขา่ย

ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบั

สถานพยาบาลหลกั 

-กรณีรบับรกิารของ

สถานพยาบาลในสงักดั

มหาวทิยาลยัมหดิล เบกิ

ค่ารกัษาทางทนัตกรรม

ตามหลกัเกณฑข์อง

กองทุนหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาต ิ

-กรณีรบับรกิาร

สถานพยาบาลเครอืขา่ย 

ไม่สามารถเบกิค่ารกัษา

ทางทนัตกรรมกบั

มหาวทิยาลยัได ้

(2) กรณีีเขา้รบับรกิารของ

สถานพยาบาลในสงักดั

มหาวทิยาลยัมหดิล หรอื

สถานพยาบาลเครอืขา่ย ซึง่

ไม่ตรงกบัทีข่ ึน้ทะเบยีนสทิธิ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

(สปสช.) 

กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

-ใชส้ทิธฉุิกเฉิน  (ตาม

เกณฑข์อง UCEP) 

-หลงัพน้ภาวะวกิฤตให้

ประสานสถานพยาบาลที่

รกัษาเพื่อขอ้ยา้ยตวัมารบั

การรกัษาต่อเนื่องใน

สถานพยาบาลทีข่ ึน้

ทะเบยีนสทิธหิลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาตไิว ้

 

 

 

กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

-ใชส้ทิธฉุิกเฉิน  (ตาม

เกณฑข์อง UCEP) 

 

กรณีเจบ็ป่วยไม่ฉุกเฉิน 

-ใหร้กัษาสถานพยาบาล

ตน้สงักดั (สทิธเิดมิ) 

-กรณีตอ้งการรกัษาใน

สถานพยาบาลในสงักดั

มหาวทิยาลยัมหดิล ตอ้งมี

หนังสอืสง่ตวัจากตน้สงักดั 

(ตามโซนทีก่ าหนด) 

 

-กรณีรบับรกิารของ

สถานพยาบาลในสงักดั

มหาวทิยาลยัมหดิล 

นักศกึษาสามารถเบกิค่า

รกัษาทางทนัตกรรมกบั

ทางมหาวทิยาลยัได ้500 

บาท ต่อคนต่อปีการศกึษา 

-กรณีรบับรกิาร

สถานพยาบาลเครอืขา่ย 

ไม่สามารถเบกิค่ารกัษา

ทางทนัตกรรมกบั

มหาวทิยาลยัได ้
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สวสัดิกำร

รกัษำพยำบำลส ำหรบั

นักศึกษำ 

วิธีกำรเบิกจ่ำย 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทนัตกรรม 

 

กรณีเจบ็ป่วยไม่ฉุกเฉิน 

-ใหส้ถานพยาบาลใช้

งบประมาณที่

มหาวทิยาลยัมหดิล

สนับสนุน 

-รกัษาโรคเรือ้รงั หรอืโรคที่

ตอ้งไดร้บัยาอย่างต่อเนื่อง

ใหน้ักศกึษาเขา้รบัการ

รกัษาในสถานพยบาลที่

นักศกึษาขึน้ทะเบยีนสทิธิ

หลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาตไิวห้รอืยา้ยสทิธิ

ไปยงัสถานพยาบาลใน

สงักดัมหาวทิยาลยัมหดิล 

(3) กรณีเขา้รบับรกิารไม่

ตรงกบัสถานพยาบาลทีข่ ึน้

ทะเบยีนสทิธหิลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 

ซึง่เป็นสถานพยาบาลอื่นๆ 

ทีม่ไิดส้งักดั

มหาวทิยาลยัมหดิล 

กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

-ใชส้ทิธฉุิกเฉิน  (ตามเกณฑข์อง UCEP) 

 

กรณีเจบ็ป่วยไม่ฉุกเฉิน 

-นักศกึษารบัผดิชอบค่าใชจ้่ายเอง 

 

(ตามเอกสารแนบทา้ย 1 แนบทา้ยประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรบับรกิารสุขภาพนักศกึษา พ.ศ. 2563 ขอ้ 5) 

 
ขั้นตอนการย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล 
1. กรณีขอย้ำยสิทธิมำท่ีสถำนพยำบำล จงัหวดัอ ำนำจเจริญ 

(1) นกัศกึษาแจง้ความประสงคย์า้ยสทิธมิาทีห่น่วยกจิการนกัศกึษาโครงการจดัตัง้วทิยาเขตอ านาจเจรญิ 

(2) กรอกแบบค ารอ้งลงทะเบยีนผูม้สีทิธหิลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า/ขอเปลีย่นหน่วยบรกิารประจ า 

(3) แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และ ส าเนาบตัรนกัศกึษา 
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(4) น าสง่เอกสาร ขอ้ 1.2 และ 1.3 ทีห่น่วยกจิการนักศกึษาโครงการจดัตัง้วทิยาเขตอ านาจเจรญิ เพือ่น า
สง่ไปทีก่องกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิลต่อไป 

2. กรณีขอย้ำยสิทธิจำกสถำนพยำบำลจังหวัดอ ำนำจเจริญ ไปท่ีสถำนพยำบำลในสังกัด
มหำวิทยำลยัมหิดล ได้แก่ โรงพยำบำลศิริรำช โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

  (1) กรอกหนังสอืแสดงเจตนาในการขอเปลี่ยนหน่วยบรกิารประจ า และมอบอ านาจให้มหาวทิยาลัย
กระท าการแทนนกัศกึษาทีม่สีทิธหิลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

  (2) แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และ ส าเนาบตัรนกัศกึษา 

(3) น าสง่เอกสาร ขอ้ 2.1 และ 2.2 ทีห่น่วยกจิการนักศกึษาโครงการจดัตัง้วทิยาเขตอ านาจเจรญิ เพือ่น า
สง่ไปทีก่องกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิลต่อไป 
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4. กำรแต่งกำยเฉพำะหลกัสูตร 
 นอกเหนือจากชุดนกัศกึษาปกตแิลว้ หลกัสตูรมขีอ้ก าหนดใหน้กัศกึษาสวมใสเ่สือ้กาวน์ในกรณีต่อไปนี้ 
 นักศึกษำชัน้ปีท่ี 1 
 1. กรณีเรยีนออนไลน์ ใสชุ่ดสุภาพ  
 2. กรณีเรยีน Onsite ใสชุ่ดนกัศกึษา กรณีงานพธิกีาร ใสชุ่ดพธิกีารตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 นักศึกษำชัน้ปีท่ี 2  
 1. กรณีเรยีนปกติ เสื้อกาวน์คอกลมทุกวนัจนัทร์ กบัพฤหสับด ีโดยผู้หญิงสวมกระโปรง รองเท้าคชัชู 
หรอืรองเทา้ผา้ใบสขีาวสุภาพ สว่นวนัอื่นๆ ชุดนกัศกึษา ไม่อนุญาตใหส้วมกางเกงยนีส์ 
 2. กรณีเรยีนในหอ้งปฏบิตักิาร ปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัขิองหอ้งปฏบิตักิาร โดยสวมเสือ้กาวน์ยาวทบัซ้อน
ชุดทีใ่สใ่นวนันัน้ๆ  
 

  
ชุดเสือ้กาวน์คอกลม ชุดปฏบิตักิาร 

 
 นักศึกษำชัน้ปีท่ี 3 
 1. กรณีเรยีนในชัน้เรยีนปกต ิใส่เสือ้กาวน์คอปกทุกวนัจนัทร ์เสือ้กาวน์คอกลมทุกวนัพุธ โดยผูห้ญงิสวม
กระโปรง รองเทา้คชัช ูหรอืรองเทา้ผา้ใบสขีาวสุภาพ สว่นในวนัอื่นๆ ชุดนกัศกึษา ไม่อนุญาตใหส้วมกางเกงยนีส ์
 2. กรณีฝึกงานและฝึกภาคสนาม 
   (1) ฝึกปฏบิตังิานอาชวีอนามยั และอนามยัสิง่แวดล้อม เนื่องจากเป็นการฝึกในโรงพยาบาลชุมชน 
หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงึใหถ้อืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเรยีนในชัน้เรยีนปกติ 
  (2) ฝึกปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน เนื่องจากเป็นการฝึกปฏบิตังิานในชุมชน นักศกึษาสามารถใส่ชุด
สุภาพ รองเท้าผ้าใบ หรอืรองเท้าล าลองได้ ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะในวนัที่จดักิจกรรมประชาคม ประชุม
ร่วมกบัชุมชน หน่วยงานในพืน้ที ่
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ชุดเสือ้กาวน์คอกลม และคอปก ชุดสุภาพ 
 
 นักศึกษำชัน้ปีท่ี 4 
 1. กรณีเรยีนในชัน้เรยีนปกต ิใส่เสือ้กาวน์คอปกทุกวนัจนัทร ์เสือ้กาวน์คอกลมทุกวนัพุธ โดยผูห้ญงิสวม
กระโปรง รองเทา้คชัช ูหรอืรองเทา้ผา้ใบสขีาวสุภาพ สว่นในวนัอื่นๆ ชุดนกัศกึษา ไม่อนุญาตใหส้วมกางเกงยนีส์ 
 2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข นักศึกษาสามารถใส่เสื้อกาวน์คอปก  เสื้อกาวน์คอกลม ชุด
นกัศกึษา ชุดสุภาพกรณีท ากจิกรรมในชุมชน หรอืชุดตามขอ้ปฏบิตัขิองแหล่งฝึกได ้
 

  
ชุดส าหรบัท ากจิกรรมในชมุชน 

 
5. สวสัดิกำร ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
 1. หอพกัภายในวทิยาเขต โดยมจี านวน 45 ห้อง โดยจ าแนกป็นห้องส าหรบันักศึกษาหญิง 30 ห้อง 
รองรบันักศกึษาเขา้พกัไดจ้านวน 120 คน และหอ้งส าหรบันักศกึษาชาย 15 หอ้ง รองรบันักศกึษาเขา้พกัไดจ้าน
วน 60 คน อตัราค่าบรกิาร มทีัง้อตัรารายภาคการศกึษา รายเดอืน รายสปัดาห์และรายวนั ให้มคีวามยดืหยุ่น
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศกึษา  
  
 2. หอ้งสมุด เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 08.30-16.30 น. และในช่วงก่อนสอบ ก าหนดใหม้กีารขยายเวลา
เปิดให้บรกิารถงึ 24.00 น. ในวนัเวลาราชการ โดยมหีนังสอื คอมพวิเตอร์ ห้องส าหรบัการเรยีนรู้แบบกลุ่มให้
นกัศกึษาเขา้ใชง้าน 
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 3. สนามกฬีาและฟิตเนส ประกอบ สนามแบตมนิตนัภายในอาคารเรยีนรวม สนามบาสเกต็บอล สนาม
วอลเลยบ์อล สนามฟุตซอล และหอ้งฟิตเนส นกัศกึษาสามารถยมือุปกรณ์กฬีาได ้ส าหรบัสนามแบตมนิตนัจะต้อง
ลงชื่อจองก่อนใชส้นาม 
 4. ห้องพยาบาล กรณีเจบ็ป่วยเล็กน้อย นักศกึษาจะได้รบัการดูแลด้วยยาและเวชภณัฑ์ การให้บรกิาร
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ การนอนพกัสงัเกตอาการในหอ้งพยาบาล หากอาการไม่ทุเลา จะไดร้บัการสง่ต่อไปยงัศูนย์
แพทยโ์นนหนามแท่ง หรอืโรงพยาบาลอ านาจเจรญิตามความเหมาะสม โดยมอีาจารยพ์ยาบาลใหก้ารดแูล 
 
6. อตัรำค่ำธรรมเนียม 
 1. อตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา  
  ค่าลงทะเบยีนเรยีน อตัราค่าลงทะเบยีนเรยีน เป็นระบบเหมาจ่าย 18,000 บาท/ภาคการศกึษา     
  2. อตัราค่าธรรมเนียมอื่นๆ    
  1) ค่ารกัษาสภาพนกัศกึษา ภาคการศกึษาละ 4,000 บาท  
  2) ค่าจดัท าบตัรประจ าตวันักศกึษา ใบละ 250 บาท  
   3) ค่าปรบัการลงทะเบยีนเรยีนประจ าภาคล่าชา้กว่าก าหนด แต่ไม่เกนิ 1 สปัดาห ์ครัง้ละ 500 บาท  
   4) ค่าปรบัการลงทะเบยีนเรยีนประจ าภาคล่าชา้ ทีเ่กนิก าหนด 1 สปัดาห ์แต่ไม่เกนิ 2 สปัดาหห์ลงั
เปิดภาคการศกึษาปกต ิหรอืไม่เกนิ 1 สปัดาหห์ลงัเปิดภาคฤดรูอ้น ช าระค่าปรบัเพิม่อกีวนัละ 100 บาท  
   5) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนเพือ่สอบแกต้วัและสอบซ่อมทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิวชิาละ 200 บาท  
   6) ค่าธรรมเนียมการออกใบรบัรอง เช่น หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัศกึษา ใบแสดงผลการศกึษา 
ใบรบัรองส าเรจ็การศกึษาฯลฯ ฉบบัละ 50 บาท  
   7) ค่าธรรมเนียมการแกไ้ขขอ้มลู เช่น แกไ้ขชื่อ-สกุล ฯลฯ ครัง้ละ 20 บาท  
   8) ค่าธรรมเนียมการออกส าเนาเอกสารอื่นๆ ฉบบัละ 20 บาท  
   9) ค่าจดัท าใบแปลปรญิญาบตัร/ ใบแทนปรญิญาบตัร ฉบบัละ 100 บาท  
 
7. กิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ 
 1. นักศึกษำแลกเปล่ียน มโีอกาสสมคัรรบัทุนการศกึษาแลกเปลีย่นภาคฤดรูอ้นในต่างประเทศ เช่น ทุน 
Backpack, ทุน mobility เป็นต้น ในช่วงระยะเวลา 2 สปัดาห์ - 1 เดือน เช่น ประเทศลาว ประเทศเวยีดนาม 
ประเทศอินโดนีเซีย และไต้หวนั เพื่อแลกเปลี่ยนวฒันธรรมและความรู้พื้นฐานด้านการสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ พรอ้มทัง้ฝึกประสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร และการเป็นพลเมอืงโลก (World citizen) 
ทีเ่หมาะสม 
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 2. กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรร่วมกบัสถำบนักำรศึกษำอ่ืน เพื่อเสรมิสร้างทกัษะทางด้านวชิาการ
ดว้ยการน าเสนอผลงานนวตักรรม โครงงานในงานสาธารณสุข วจิยัในงานสาธารณสุข โดยมหาวทิยาลยัมหดิล 
วทิยาเขตนครสวรคค ์วทิยาลยัวทิยาศาสตรส์ุขภาพสะหวนัเขต มหาวทิยาลยัจ าปาสกั มหาวทิยาลยัแห่งชาตนิคร
หลวงเวยีงจนัทร ์เป็นตน้ ตลอดจนการไปร่วมน าเสนอในเวทวีชิาการภายนอกมหาวทิยาลยั และต่างประเทศ 
 

  

  
 
 3. กิจกรรมค่ำยอำสำพฒันำชุมชน โดยแต่ละปีสโมสรนักศกึษาจะน านักศกึษาทุกหลกัสูตร ในชัน้ปีที่ 
2-4 ท ากจิกรรมค่ายอาสาพฒันาชุมชน ในชุมชนพืน้ที่จงัหวดัอ านาจเจรญิ เพื่อเสรมิสรา้งการน าองคค์วามรู้เชงิ
วชิาการไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาชุมชน และสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างมหาวทิยาลยักบัชุมชน รวมถงึงาน
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บรกิารชุมชน ไดแ้ก่ การใหค้วามรูด้า้นเพศศกึษาในโรงเรยีนมธัยม การสง่เสรมิสุขภาพเดก็ปฐมวยัและเดก็พเิศษ 
กจิกรรมสง่เสรมิสุขภาพผูส้งูอายุ ร่วมปฏบิตังิานหน่วยแพทยเ์คลื่อนที ่พอ.สว. เป็นตน้ 
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