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คำนำ 
 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นหลักสูตรแรกของวิทยาเขต

อำนาจเจริญ ที่มีบัณฑิตจบการศึกษา ไปทำหน้าที่สำคัญในชุมชน ทั้งในหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน ถือ
เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาเขต ที่ได้ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีศักยภาพส่งมอบสู่สังคมตามปณิธาน
ขององค์สมเด็จพระราชบิดา 

แต่การจะจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น จะต้องผ่านการหล่อหลอมจากระบบการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งไม่ง่ายนักที่จะสามารถผ่านพ้นไปได้ แต่ก็ไม่
ยากเกินไป เพราะพ่ีๆ ที่จบไปแล้ว 8 รุ่น (ตั้งแต่ปี 2554-2564) คือสิ่งที่บ่งชี้ว่า หากเราได้ใช้ความพยายามเต็มที่แล้ว 
ก็ไม่มีอะไรที่ไปไม่ถึง      
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ทั้งนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ครั้งนี้  เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 3 จากฉบับ
แรก พ.ศ. 2554 ฉบับที่สอง พ.ศ.2559 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และก้าว
ทันสถานการณ์ในอนาคต ดังนั้น การจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษา
ได้วางแผนการเรียนร่วมกับคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อนึ่ง คู่มือฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมย์ ต้องมาจากความเอาใจใส่ในการศึกษาคู่มือให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ พร้อมปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตร กล่าวคือ “ฉลาดรอบรู้ บูรณา
การปัญญา พัฒนาสุขภาวะชุมชน เพื่อพัฒนาคนในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง” และนำความภาคภูมิใจ เกียรติยศสู่วงศ์
ตระกูล สมดังปรารถนาในที่สุด 

       
                   

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
1 มิถุนายน 2565 
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ส่วนที่ 1 
รู้จักโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 

 
1. ประวัติความเป็นมา 
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2538 เห็นชอบให้มีการขยาย
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น และเป็นสถาบันหลักในด้านการวิจัย การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยโครงการจัดตั้งฯ 
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยจัดให้มีการเปิดสอนหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และมุ่งเน้นการวิจัย
และบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของชุมชนและสังคม เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรแรกเม่ือปีการศึกษา 2554 ปัจจุบันมีการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาการเกษตร (เปิดสอนปีการศึกษา 2558) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (เปิดการสอน ปีการศึกษา 2560) และอยู่ระหว่างการเสนอหลักสูตรใหม่อีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 
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3. สมรรถนะหลักขององค์กร 
 

 
4. โครงสร้างการบริหารงาน 
  การบริหารงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มีรองอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขึ้นตรงกับ
อธิการบดี มีคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การจัดทรัพยากร การ
ควบคุมกำกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส่วนงาน ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การดำเนินของส่วนงานมีความคล่องตัวตามพันธกิจ และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีนายแพทย์สุรพร  
ลอยหา เป็นรองอธิการบดี ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 
 

 
นายแพทย์สุรพร  ลอยหา 

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 
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ส่วนที่ 2 

รายละเอียดการบริหารจัดการหลักสตูร 
 

๑. โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 
 
 

 
อ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ 

ประธานหลักสตูร 
งานบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อ.ดร.อำไพ  โสรส 

งานสนับสนุนการวิจัย 
 อ.ดร.สุภาวดี  พันธุมาศ 

งานการจัดการความรู ้
 อ.ดร.พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์ 

งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร 
 อ.ณฐกมล ผดาเวช 

ผู้ช่วยวิชาการและเลขานุการ 
 

  

 

 

 

 

 
อ.พิศมัย  นาทัน 

งานคุณภาพหลักสตูร 
 อ.ดร.อิสระพงศ์  โพธิ์สุข 

งานพัสด ุ
 อ.ดร.อรรถพงษ์  ฤทธิทิศ 

งานบริการวชิาการ 
 อ.พัทธจารี กระแสเสน 

งานศิษย์เก่า 
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 สถานะอัตรากำลัง 
 

ตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด จำนวนที่ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 
สายวิชาการ (อาจารย์) 10 9 1 
สายสนับสนุน  1 1 - 

 
2. อาจารยป์ระจำหลักสูตร 

 
  คุณวุฒิ  

 

อ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์  
(อ.ต๊อก) 
โทร 083-0944181 

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

 

อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ  
(อ.อ๋อน) 
โทร 085-2419125 
 

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

 

อ.ณฐกมล ผดาเวช  
(อ.อ้อม) 
โทร 085-9078283 

-วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวทิยาลัยมหิดล: ๒๕๕๔ 
-วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:๒๕๕๐ 

 

อ.ดร.อำไพ โสรส  
(อ.อำ) 
โทร 081-5364155 
 

-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. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๒ 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหดิล: ๒๕๓๕ 
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  คุณวุฒิ  

 

อ.ดร.พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์  
(อ.เค้ก) 
โทร 086-2208866  

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

 

ดร.อิสระพงศ์ โพธิสุข 
(อ.อุ้ม) 
โทร 061-845522 

-ปร.ด. (ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ๒๕๖๐ 
-วท.ม. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ๒๕๕๖ 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔ 

 

ดร.อรรถพงษ์  ฤทธิทิศ 
(อ.แบงค์) 
โทร 082-4830337 

-ปร.ด. วิทยาการระบาดและชีวสถิติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๖๓ 
-สม. มหาวิทยาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๖ 
-วทบ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวทิยาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๒ 

 

อ.พิศมัย นาทัน 
(อ.หมัย) 
โทร 092-2499399 

-ส.ม. (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๖ 
-ส.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช: ๒๕๕๒ 

 

อ.พัทธจารี กระแสเสน 
(อ.พัท) 
โทร 087-4421317 
 

-วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖ 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหดิล: ๒๕๕๒ 
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  คุณวุฒิ  

 

อ.ศิริพร ศิริกัญญาภรณ์ 
(อ.นุ่น) 
[ลาศึกษาต่อ] 

-วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖ 
-วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ุขภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๕๒ 
-สบ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช: ๒๕๕๔ 

 
3. อาจารยป์ระจำ 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

๑ ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล 
(อ.ก้อง)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย)์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๕. 
-วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๐. 
-วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น: ๒๕๔๖. 

๒ ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์ 
(อ.อ้อ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่;๒๕๕๕ 
-วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; ๒๕๕๐ 

๓ ดร.กมลชนก รักเสร ี
(อ.มด)  

อาจารย ์ -Postdoctoral Research Associate: University of Illinoist at 
Chicago; ๒๕๕๒ 
-ปร.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๕๐ 
-วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหดิล; ๒๕๔๑ 
-วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวทิยาลัยขอนแก่น; ๒๕๓๗ 

๔ ดร.อรณุี ทองอ่อน 
(อ.แอ๊ว)  

อาจารย ์ -Ph.D. (Life Science) Tokyo Institute of Technology: ๒๕๕๖ 
-วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๘ 
-วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี: ๒๕๔๐ 

๕ ดร.ศศลักษณ์  แก้วบุตรา 
(อ.เจ๊ท)  

อาจารย ์ -ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 
-วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 
-วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสติ, 2547 
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ส่วนที่ 3 

แผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
 
 
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. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome based Education) โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในการเรียนรู้ และเน้นการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง ร่วมกับสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย 
จนเกิดเป็นทักษะหรือสร้างองค์ความรู้เพ่ิมเติมใหม่ด้วยตนเอง (Constructivism) ทำให้บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน ดังอัตลักษณ์
ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “ฉลาดรอบรู้ 
บูรณาการปัญญา พัฒนาสุขภาวะชุมชน เพ่ือพัฒนาคนในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง” 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)  
จัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 
๑. ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎระเบียบของสังคม 

ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน   
๒. คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลวิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์เพื่อบ่งชี้ปัญหาสุขภาพชุมชน ปัจจัยที่

ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพชุมชน และต้นทุนทางสังคม โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. แก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชนได้อย่างสร้างสรรค์ 
4. มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารกับผู้รับบริการสุขภาพ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ

อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาเบื้องต้นและฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และ

ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมในแถบลุ่มน้ำโขง
ตอนล่าง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถ  

 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. ระบบการจัดการศึกษา 
       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-อาทิตยด์้วย 

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3๐   หน่วยกิต  
๒) หมวดวิชาเฉพาะ  9๐   หน่วยกิต  

1. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ          3๔   หน่วยกิต    
2. วิชาชีพเฉพาะ                ๕6   หน่วยกิต 
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๓) หมวดวิชาเลือกเสรี   6     หน่วยกิต 
 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  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) 
LEAN 103–104  English Level I-II 
สมสค ๑๔๒  จิตวิทยาสังคม        ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 142  Social Psychology 
XXศท XXX*** วิชาศึกษาทั่วไป        ๓ (X-X-X) 
XXGE XXX***  General Education       3 (X-X-X) 
       รวม    ๑๙ 
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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 

   *** รายวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากบัญชีกลางของมหาวิทยาลัมหิดล ตามความ
สนใจ และตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
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) 

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 
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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 อนามยัสิ่งแวดล้อม 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 

 
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) 
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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 
 

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) 
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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. แสดงออกถึงภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี พร้อมในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง และวิชาชีพสาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. สื่อสาร สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทีมผู้ให้บริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ปฏิบัติการด้านสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ร่วมกับเครือข่าย และ
ทีมสหวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

5. วิเคราะห์ และจัดการปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และปัญหาจากการประกอบอาชีพในระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนได้อย่างเป็นระบบ 

6. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และโรคจากการประกอบอาชีพได้ถูกต้อง
และสอดคล้องตามบริบทชุมชน 
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การจัดเวลาและตารางสอน  
 

ชั้นปี ภาคการศึกษา การฝึกปฏิบัติภาคสนาม จำนวนชั่วโมงและวิชาเรียน 

๓ ๒ อจสบ ๓๓๔ ฝึกปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน ๓ หน่วยกิต ปฏิบัติภาคสนาม 270
ชั่วโมง จันทร์ – อาทิตย ์(๕ สัปดาห์) 

๔ ๒ อจสบ ๔๒๔ การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๓ หน่วยกิต ปฏิบัติภาคสนาม 135 
ชั่วโมง จันทร์ – ศุกร์ (๔ สัปดาห์) 

๔ ๒ อจสบ ๔๒๕ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข 

๔ หน่วยกิต ปฏิบัติภาคสนาม 360
ชั่วโมง จันทร์ – เสาร์ (๘ สัปดาห์) 

 

หมายเหตุ เวลาฝึกปฏิบัติ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จำนวนหนว่ยกิต  ๑0 หน่วยกิต 765 ชัว่โมง 
 
 การเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึก 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 

กระบวนการประเมินผล 
  ๑. ด้านความรู้และทักษะของนักศึกษา ประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานตาม  โดยมี
การกำหนดเกณฑ์ คือ นักศึกษาต้องได้คะแนนรวมการฝึกภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ หากคะแนนรวมภาคปฏิบัติ
ไม่ผ่านเกณฑ์  นักศึกษาต้องได้รับการฝึกซ่อมเสริมภาคปฏิบัติตามการพิจารณาของอาจารย์นิเทศและผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
  ๒. ด้านระยะเวลาในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา โดยมีการกำหนดเกณฑ์ คือ นักศึกษาต้องมี
ระยะเวลาในการฝึกภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติทั้งหมด หากนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ
ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาต้องฝึกเสริมให้ครบในวันหยุด หรือวันอื่นใดตามการพิจารณาของอาจารย์
นิเทศและผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  ๓. ด้านพฤติกรรมบริการต่อผู้รับบริการ ทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายอาจารย์พี่เลี ้ยงในแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติ 
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        ๔. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้อาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงร่วมประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างการเรียนการสอนและนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนเพื่อประเมินผลถึงผลลัพธ์การเรียนของนักศึกษารู้โดยใช้แบบประเมิน
เพ่ือให้การประเมินไปในทิศทางเดียวกันการผ่านการปฎิบัติงานต้องผ่านระดับเกรด C 
 
7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย   

คำอธิบาย   
   รายวิชา อจสบ ๔๐๐ วิจัยในงานสาธารณสุข เป็นโครงงานวิจัยเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัย และทำ

โครงงานวิจัย ในประเด็นปัญหาด้านสาธารณสุขในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
และศาสตร์อื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อการวิจัย โดยมีจำนวนผู ้ร่วมโครงงาน ๓ -๔ คนต่อเรื ่อง ร่วมกันวางแผนเค้า
โครงงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ดำเนินการวิจัย นำเสนอ ร่วมอภิปราย และนำส่งเล่มรายงานวิจัย  บทความวิจัยตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ๑. ค้นคว้าหาความรู ้ในศาสตร์ด้านสาธารณสุข และศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้อง ในการกำหนดคำถามการวิจัย 
วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน 

๒. ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องในการศึกษาสถานการณ์ ปัจจัยกำหนดปัญหาด้านสาธารณสุขในคน สิ่งแวดล้อม 
และโรคจากการประกอบอาชีพได้ถูกต้องและสอดคล้องตามบริบทชุมชน 

๓. ออกแบบเครื่องมือหรือประยุกต์เครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการที่มีความ
น่าเชื่อถือ และนำมาวิเคราะห์ผลในโปรแกรมทางสถิติ แปลความหมายได้อย่างถูกต้อง 

๔. รายงานผลความก้าวหน้าและผลการวิจัยสถานการณ์  ปัจจัยกำหนดปัญหาด้านสาธารณสุขในคน 
สิ่งแวดล้อม และโรคจากการประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามระเบียบวิธี 

๔. เผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการ หรือในวารสารที่ได้รับการยอมรับ 
ช่วงเวลา  

 

ชั้นปี ภาคการศึกษา การฝึกปฏิบัติภาคสนาม จำนวนชั่วโมงและวิชาเรียน 

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

๓ หน่วยกิต ปฏิบัติ ๔๕ ชัว่โมง 
(๑๕ สัปดาห์) 

  

การเตรียมการ  
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการวิจัยในงานสาธารณสุขทำหน้าที่บรรยายและสรุปองค์ความรู้ให้นักศึกษาได้

เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเบื้องต้น 
๒. จัดเตรียมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการวิจัย 
๓. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยติดตามและกระตุ้นพัฒนาการงานวิจัยของนักศึกษา 
กระบวนการประเมินผล 
มีการจัดเตรียมเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และนักศึกษาสามารถเข้าใจในเกณฑ์ดังนี้ 
๑. ประเมินจากความถูกต้องของโครงร่างวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยของนักศึกษา ตามเกณฑ์

การให้คะแนน (Scoring Rubric)  
๒. ประเมินผลจากชิ้นงานวิจัยในรูปแบบรายงานผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)  
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3. ประเมินจากการได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับจังหวัด เขตสุขภาพ เวทีประชุมระดับชาติ 
ในรูปแบบโปสเตอร์ หรือ การนำเสนอด้วยวาจา หรือการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ 
 
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. สอบผ่านครบหน่วยกิตตามรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด  

2. ได ้ เกรดเฉล ี ่ยสะสมตลอดหล ักส ูตรไม ่ต ่ำกว ่า ๒.๐๐ และม ีค ุณสมบัต ิครบถ ้วนตามข ้อบ ังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓. มีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ส่วนที่ 4 

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา 
 
 สำหรับแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาสามารถศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องได้ที่ลิงค์นี้  https://op.mahidol.ac.th/ea/annoucements/# 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว อาทิ 
 -ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย หรือค่าบำรุง
การศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจาก
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 
 -ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื ่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที่ 1 
หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 -ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2563 
 -ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื ่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 
        
1. ทุนการศึกษา 
 ในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาท้ังที่มีผลการเรียนดี มีปัญหาขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และนักศึกษาที่มีผลงานเด่น นอกจากนี้ ยังมีทุนจากองค์กรภายนอกท่ีร่วมสนับสนุนนักศึกษาด้วย ตัวอย่างทุน
ที่ให้ต่อเนื่องมีรายละเอียดดังนี้ (ท้ังนี้ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ในอนาคต) 
 

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 
ขึ้นไป  
-ขาดเเคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  

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 
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ชื่อทุน แหล่งทุน 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ช่วงเวลา

เปิดรับสมัคร 
เงื่อนไขทุน 

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 
5,000 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. การติดต่อขอรับบริการด้านการศึกษา 
 

ประเภทบริการ ผู้รับผิดชอบ 
บริการด้านการศึกษา ประกอบด้วย 
1. การยื่นแบบฟอร์มผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2. ขอรายงานผลการเรียน 
3. ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
4. ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
5. ขอแก้ไขตัวสะกด ชื่อ – สกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

งานการศึกษา 
@ศาลายา 
นางสาวขนิษฐา สามิตร์ 
โทร.0945538236 
@วิทยาเขตอำนาจเจริญ 
นายโชคชัย ชมชื่นธนโชค 
โทร.0918276050 

บริการด้านกิจกรรมเสริมการเรียน ประกอบด้วย 
1. การติดต่อขอทราบรายละเอียดแหล่งทุนและยื่นใบสมัครขอทุนการศึกษา 
2. การสมัครทำงานพิเศษภาคฤดูร้อน 
3. การตรวจสอบ กรอกชั่วโมง และติดตามแก้ไขคะแนน AT   
4. การย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล 
5. ประสานนักศึกษาเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 
6. ประสานเรื่องการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  
7. การยืมเงินฉุกเฉิน (กองทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล) 
 

งานกิจการนักศึกษา 
นางสาวสุชา จำปานนท์ 
โทร. 0894261876 
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ประเภทบริการ ผู้รับผิดชอบ 
บริการด้านสื่อ อุปกรณ์โสต ประกอบด้วย 
1. การขอใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ อุปกรณ์โสต 
2. การแจ้งเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์โสตในห้องเรียนขัดข้อง 
3. เบิกวัสดุที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสาร โสต เช่น ถ่านไมโครโฟน ถ่าน 
pointer เป็นต้น 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายอานนท์ ยอดหอ 
โทร.0923818263 

บริการด้านการจัดทำหนังสือประสานงานต่างๆ ได้แก่ 
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานภาคฤดูร้อนในหน่วยงานต่างๆ 
2. หนังสือขอข้อมูลหน่วยงานเพ่ือศึกษาชุมชน 
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ดำเนินการวิจัยในพื้นที่ 
4. หนังสือเชิญวิทยากรในการจัดสัมมนา 

งานธุรการหลักสูตร  
นางสาวขนิษฐา กัญญาโภค  
โทร.0880567742 

 
3. สวัสดิการด้านสุขภาพ 

พื้นที่ศาลายา 

ชื่อหน่วย สถานที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ เวลาทำการ แพทย์ลงตรวจ 

หน่วยบริการสุขภาพ
นักศึกษา   ศาลายา 

ชั้น 1 ศูนย์การ
เรียนรู้มหิดล 

0 2849 4529 – 
30 

(วันจันทร์ – ศุกร์) 
08.30 – 16.30 

12.00 – 13.00 และ 
15.00 – 16.00 

คลินิกการกีฬา ชั้น 1 วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา 

0 2441 4296 – 8 
ต่อ 105 

(วันจันทร์ – ศุกร์) 
08.30 – 16.30 

ตามการนัดหมาย 

คลินิกวัยทีน 
(Adolescent Clinic) 

ชั้น 4 อาคาร
ปัญญาวฒันา 
สถาบนัแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

0 2441 0602 ถึง 8 
ต่อ 1202 

(วันจันทร์ – ศุกร์) 
09.00 – 16.00 

ตามการนัดหมาย 

ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

0 2849 6600 ทุกวัน 
07.00 – 20.00 
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ชื่อหน่วย สถานที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ เวลาทำการ แพทย์ลงตรวจ 

โรงพยาบาลพุทธมณฑล เลขที่ 140 หมู่ 1   
ต.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม 

0 2444 6032 – 
33 

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง   

 
 หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา พ.ศ. 2563  )อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (  
          สำหรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้ดำเนินการลงทะเบียนใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของนักศึกษา ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิรัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิ
ประกันสังคม ซึ่งสถานพยาบาลที่กำหนดให้นักศึกษาในส่วนงานลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
คือโรงพยาบาลรามาธิบดี และนักศึกษาที่ศึกษาในวิทยาเขตอำนาจเจริญ (ชั้นปีที่ 2 -4  (สถานพยาบาลที่กำหนดให้

ลอำนาจเจริญานักศึกษาในส่วนงานลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ โรงพยาบ  
 
 

สวัสดิการรักษาพยาบาล
สำหรับนักศึกษา 

วิธีการเบิกจ่าย 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 

( 1 (กรณีรับบริการของ
สถานพยาบาลในสังกัด
มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่ง
นักศึกษาขึ้นทะเบียนสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ไว้แล้ว หรือสถานพยาบาล
เครือข่าย 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
-ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์
ของ UCEP) 
 
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน 
-เบิกค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ แตไ่ม่เกิน
รายการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด ให้สถานพยาบาล
เบิกตามข้อตกลงกับ
สถานพยาบาลตน้สังกัด โดย
ใช้งบประมาณที่
มหาวิทยาลยัสนบัสนุน 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
-ใช้สิทธิฉุกเฉิน  (ตามเกณฑ์
ของ UCEP) 
 
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน 
-เบิกค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
ของกองทุนผู้ป่วยใน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
-กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้
สรุปแจ้งมหาวิทยาลัยเมื่อสิน้
ปีการศึกษาและให้
สถานพยาบาลเครือข่าย
ปฏิบัติเชน่เดียวกับ
สถานพยาบาลหลัก 

-กรณีรับบริการของ
สถานพยาบาลในสังกัด
มหาวิทยาลยัมหิดล เบิกค่า
รักษาทางทนัตกรรมตาม
หลักเกณฑ์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
-กรณีรับบริการ
สถานพยาบาลเครือข่าย ไม่
สามารถเบิกค่ารักษาทางทัน
ตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้ 

( 2 ( กรณีเข้ารับบริการของ
สถานพยาบาลในสังกัด
มหาวิทยาลยัมหิดล หรือ

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
-ใช้สิทธิฉุกเฉิน  (ตามเกณฑ์
ของ UCEP) 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
-ใช้สิทธิฉุกเฉิน  (ตามเกณฑ์
ของ UCEP) 

-กรณีรับบริการของ
สถานพยาบาลในสังกัด
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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สวัสดิการรักษาพยาบาล
สำหรับนักศึกษา 

วิธีการเบิกจ่าย 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 

สถานพยาบาลเครือข่าย ซึ่งไม่
ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

-หลังพ้นภาวะวิกฤตให้
ประสานสถานพยาบาลที่
รักษาเพื่อข้อย้ายตัวมารับ
การรักษาต่อเนื่องใน
สถานพยาบาลที่ขึน้ทะเบยีน
สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติไว ้
 
 
 
 
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน 
-ให้สถานพยาบาลใช้
งบประมาณที่
มหาวิทยาลยัมหิดล
สนับสนนุ 
-รักษาโรคเร้ือรัง หรือโรคที่
ต้องได้รับยาอยา่งต่อเนื่องให้
นักศึกษาเข้ารับการรักษาใน
สถานพยบาลที่นักศึกษาขึ้น
ทะเบียนสิทธิหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาตไิว้หรือย้าย
สิทธิไปยังสถานพยาบาลใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน 
-ให้รักษาสถานพยาบาลต้น
สังกัด (สิทธิเดิม) 
-กรณีต้องการรักษาใน
สถานพยาบาลในสังกัด
มหาวิทยาลยัมหิดล ต้องมี
หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด 
(ตามโซนที่กำหนด) 
 

นักศึกษาสามารถเบิกค่า
รักษาทางทนัตกรรมกับทาง
มหาวิทยาลยัได้ 500 บาท  
ต่อคนต่อปีการศึกษา 
-กรณีรับบริการ
สถานพยาบาลเครือข่าย ไม่
สามารถเบิกค่ารักษาทางทัน
ตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้ 

( 3 (กรณีเข้ารับบริการไม่ตรง
กับสถานพยาบาลที่ขึ้น
ทะเบียนสิทธิหลักประกนั

ปสช.) ซึง่สุขภาพแห่งชาติ (ส
เป็นสถานพยาบาลอื่นๆ ที่มไิด้
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
-ใช้สิทธิฉุกเฉิน  (ตามเกณฑ์ของ UCEP) 
 
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน 
-นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
 

(ตามเอกสารแนบท้าย 1 แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา พ.ศ .2563 ข้อ 5(  
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ขั้นตอนการย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล 
1. กรณีขอย้ายสิทธิมาที่สถานพยาบาล จังหวัดอำนาจเจริญ 

(1) นักศึกษาแจ้งความประสงค์ย้ายสิทธิมาที่หน่วยกิจการนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 

(2) กรอกแบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ 

(3) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรนักศึกษา 

(4) นำส่งเอกสาร ข้อ 1.2 และ 1.3 ที่หน่วยกิจการนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เพ่ือนำส่งไป
ที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 

2. กรณีขอย้ายสิทธิจากสถานพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ไปที่สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  (1) กรอกหนังสือแสดงเจตนาในการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ และมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยกระทำการ
แทนนักศึกษาที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  (2) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรนักศึกษา 

(3) นำส่งเอกสาร ข้อ 2.1 และ 2.2 ที่หน่วยกิจการนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เพ่ือนำส่งไป
ที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 
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4. การแต่งกายเฉพาะหลักสูตร 
 นอกเหนือจากชุดนักศึกษาปกติแล้ว หลักสูตรมีข้อกำหนดให้นักศึกษาสวมใส่เสื้อกาวน์ในกรณีต่อไปนี้ 
 นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
 1. กรณีเรียนออนไลน์ ใส่ชุดสุภาพ  
 2. กรณีเรียน Onsite ใส่ชุดนกัศึกษา กรณีงานพิธีการ ใส่ชุดพิธีการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
 1. กรณีเรียนปกติ เสื้อกาวน์คอกลมทุกวันจันทร์ กับพฤหัสบดี โดยผู้หญิงสวมกระโปรง รองเท้าคัชชู หรือ
รองเท้าผ้าใบสีขาวสุภาพ ส่วนวันอื่นๆ ชุดนักศึกษา ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ 
 2. กรณีเรียนในห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ โดยสวมเสื้อกาวน์ยาวทับซ้อนชุดที่ใส่
ในวันนั้นๆ  
 

  
ชุดเสื้อกาวน์คอกลม ชุดปฏิบัติการ 

 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 1. กรณีเรียนในชั้นเรียนปกติ ใส่เสื ้อกาวน์คอปกทุกวันจันทร์ เสื ้อกาวน์คอกลมทุกวันพุธ โดยผู้หญิงสวม
กระโปรง รองเท้าคัชชู หรือรองเท้าผ้าใบสีขาวสุภาพ ส่วนในวันอื่นๆ ชุดนักศึกษา ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ 
 2. กรณีฝึกงานและฝึกภาคสนาม 
   (1) ฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการฝึกในโรงพยาบาลชุมชน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
  (2) ฝึกปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน เนื่องจากเป็นการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน นักศึกษาสามารถใส่ชุดสุภาพ 
รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าลำลองได้ ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะในวันที่จัดกิจกรรมประชาคม ประชุมร่วมกับชุมชน 
หน่วยงานในพื้นท่ี 
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ชุดเสื้อกาวน์คอกลม และคอปก ชุดสุภาพ 
 
 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 1. กรณีเรียนในชั้นเรียนปกติ ใส่เสื ้อกาวน์คอปกทุกวันจันทร์ เสื ้อกาวน์คอกลมทุกวันพุธ โดยผู้หญิงสวม
กระโปรง รองเท้าคัชชู หรือรองเท้าผ้าใบสีขาวสุภาพ ส่วนในวันอื่นๆ ชุดนักศึกษา ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ 
 2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข นักศึกษาสามารถใส่เสื้อกาวน์คอปก  เสื้อกาวน์คอกลม ชุดนักศึกษา 
ชุดสุภาพกรณีทำกิจกรรมในชุมชน หรือชุดตามข้อปฏิบัติของแหล่งฝึกได ้
 

  
ชุดสำหรับทำกจิกรรมในชุมชน 

 
5. สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก 
 1. หอพักภายในวิทยาเขต โดยมีจำนวน 45 ห้อง โดยจำแนกป็นห้องสำหรับนักศึกษาหญิง 30 ห้อง รองรับ
นักศึกษาเข้าพักได้จานวน 120 คน และห้องสำหรับนักศึกษาชาย 15 ห้อง รองรับนักศึกษาเข้าพักได้จานวน 60 คน 
อัตราค่าบริการ มีทั้งอัตรารายภาคการศึกษา รายเดือน รายสัปดาห์และรายวัน ให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา  
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 2. ห้องสมุด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และในช่วงก่อนสอบ กำหนดให้มีการขยายเวลาเปิด
ให้บริการถึง 24.00 น. ในวันเวลาราชการ โดยมีหนังสือ คอมพิวเตอร์ ห้องสำหรับการเรียนรู้แบบกลุ่มให้นักศึกษาเข้า
ใช้งาน 
 3. สนามกีฬาและฟิตเนส ประกอบ สนามแบตมินตันภายในอาคารเรียนรวม สนามบาสเก็ตบอล สนาม
วอลเลย์บอล สนามฟุตซอล และห้องฟิตเนส นักศึกษาสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาได้ สำหรับสนามแบตมินตันจะต้องลงชื่อ
จองก่อนใช้สนาม 
 4. ห้องพยาบาล กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย นักศึกษาจะได้รับการดูแลด้วยยาและเวชภัณฑ์ การให้บริการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การนอนพักสังเกตอาการในห้องพยาบาล หากอาการไม่ทุเลา จะได้รับการส่งต่อไปยังศูนย์แพทย์โนน
หนามแท่ง หรือโรงพยาบาลอำนาจเจริญตามความเหมาะสม โดยมีอาจารย์พยาบาลให้การดูแล 
 
6. อัตราค่าธรรมเนียม 
 1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  ค่าลงทะเบียนเรียน อัตราค่าลงทะเบียนเรียน เป็นระบบเหมาจ่าย 18,000 บาท/ภาคการศึกษา     
  2. อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ    
  1) ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท  
  2) ค่าจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ใบละ 250 บาท  
   3) ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนประจำภาคล่าช้ากว่ากำหนด แต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ครั้งละ 500 บาท  
   4) ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนประจำภาคล่าช้า ที่เกินกำหนด 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังเปิด
ภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังเปิดภาคฤดูร้อน ชำระค่าปรับเพ่ิมอีกวันละ 100 บาท  
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   5) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัวและสอบซ่อมที่ได้รับการอนุมัติ วิชาละ 200 บาท  
   6) ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง
สำเร็จการศึกษาฯลฯ ฉบับละ 50 บาท  
   7) ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขชื่อ-สกุล ฯลฯ ครั้งละ 20 บาท  
   8) ค่าธรรมเนียมการออกสำเนาเอกสารอ่ืนๆ ฉบับละ 20 บาท  
   9) ค่าจัดทำใบแปลปริญญาบัตร/ ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ 100 บาท  
 
7. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
 1. นักศึกษาแลกเปลี่ยน มีโอกาสสมัครรับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ เช่น ทุน 
Backpack, ทุน mobility เป็นต้น ในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน เช่น ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศ
อินโดนีเซีย และไต้หวัน เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้พื้นฐานด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศ พร้อมทั้งฝึก
ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการเป็นพลเมืองโลก (World citizen) ที่เหมาะสม 
 

  
 
 
 2. การนำเสนอผลงานวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการด้วยการ
นำเสนอผลงานนวัตกรรม โครงงานในงานสาธารณสุข วิจัยในงานสาธารณสุข โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนคร
สวรคค์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันเขต มหาวิทยาลัยจำปาสัก มหาวิทยาลัยแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทร์ เป็น
ต้น ตลอดจนการไปร่วมนำเสนอในเวทีวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ 
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 3. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โดยแต่ละปีสโมสรนักศึกษาจะนำนักศึกษาทุกหลักสูตร ในชั้นปีที่ 2-4 ทำ
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ในชุมชนพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเสริมสร้างการนำองค์ความรู้เชิงวิชาการไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมถึงงานบริการชุมชน ได้แก่ 
การให้ความรู้ด้านเพศศึกษาในโรงเรียนมัธยม การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและเด็กพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เป็นต้น 
 

  

  
 
 4. กิจกรรมเวทีวิชาการร่วมระหว่างสถาบัน เป็นการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
สาธารณสุข และนำเสนอโครงงานในรายวิชาโครงงานสาธารณสุข โดยในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพใน
การจัดประชุมระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งในปีต่อๆ ไป จะ
มีสถาบันการศึกษาอ่ืนมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้มีสถาบันที่เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 10 สถาบันทั้งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ  
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8. แหล่งช้อป ชิล แชะในอำนาจเจริญ 
 1. ร้านกาแฟชิคชิค 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ออกนอกตัวเมืองไปก็มีคาเฟ่บรรยากาศดีๆ ท่ี Himna 
 
         
 
      คาเฟ่รุ่นพี่ รหัส 58 ท่ีหันมาเอาดีทางบาริสต้า 
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            ร้านแคคตัส ถนนกลางเมือง เลยแยกไฟแดง Big C          ร้าน The Colony ถนนเลี่ยงเมือง มีสนามบอลหญ้าเทียมให้บริการ 
 
 นอกจากที่ยกตัวอย่างมาให้ชม ยังมีร้านศรีคำปอง ร้านเถียงนา ร้านกาแฟลาว  ร้าน Legular ส่วนใครเป็น
สายอะเมซอน ก็มีให้เลือก 4 มุมเมืองและใกล้สุดหน้าศาลากลาง ไม่ห่างจากที่ตั้งของวิทยาเขต และกาแฟพันธ์ไทยที่
เป็นพันธมิตรกับปั้ม Ptt ก็มีให้นั่งอ่านหนังสือ จิบกาแฟเพลินไป 
 2. ร้านอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้านอาหารแนวชิลๆ มีที่เซลฟี่สวยๆ พร้อมด้วยเค้ก กาแฟ หลังโรงแรมฝ้ายขิด ร้านอาหารบ้านเอ ระหว่างเส้นทางเป็นศูนย์เรียนรู้ดงบังอี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          เมนูข้าวหน้าเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเป็ด เป็ดสับ สำหรับคนชอบทานเป็ด      มุมโอชา อาหารอร่อยหลังหอนาฬิกา มีที่จอดรถหลังร้าน 
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 ร้านอาหารแนะนำอื่นๆ ร้านอาหารญี่ปุ่นไซโค ร้านสเต๊กบานชื่น ร้านข้าวต้นแม่นวย ร้านผัดไทยจานโต ร้าน
แดงแกงอ่อม  
 3. ตลาดสดน่าซื้อ 
 

 
 ตลาดโต้รุ่งเรียบข้างที่ว่าการอำเภอเมือง    ตลาดวิชิตสิน ตู้กับข้าวชาวเมืองอำนาจ 
 
 4. ถนนคนเดิน 
 

 
ถนนคนเดิน หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจรญิทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร ์

 5. แหล่งธรรมะ 

    พระมงคลมิ่งเมือง พระคู่บ้านคู่เมืองอำนาจเจริญ       วัดถ้ำแสงเพชร ความสงบท่ามกลางธรรมชาติ 
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 6. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
 

 
 
 









หอพักภายนอกโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 
เจนนิเฟอรเ์รสซิเดนซ์  

ทีอ่ยู่ ค่าบริการ ส่ิงอำนวยความสะดวก 
151 ถ.ชยางกรู ต.โนนหนาม
แท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ 
อำนาจเจริญ 37000  
โทรศัพท ์ 
081 145 3877,     
080 556 8264  
 

2000-3500/เดือน  
ค่าไฟ 8 บาท/หน่วย  
ค่าน้ำ20 บาท/หน่วย  
 

ที่จอดรถยนต์  
หน่วยรักษาความปลอดภัย  
กล้องวงจรปิด       
อินเตอร์เน็ต Wifi     
ประตูเข้าคีย์การ์ด  
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  
ตู้น้ำหยอดเหรียญ  
ร้านอินเตอร์เน็ต  

 กิตติยาพร แมนชั่น  
959 หมู ่1 ถ.อรุณประเสริฐ ต.
บุง่ อ.เมืองอำนาจเจริญ 
อำนาจเจริญ 37000  
094-2907168 (แม่ลนุ)  
088-5954042 (หนุ่ม)  

2,700 บาท/เดือน  
ค่าไฟ 9 บาท/หน่วย  
ค่านำ้ 21 บาท/หน่วย  
 

ที่จอดรถยนต์  
กล้องวงจรปิด  
อินเตอร์เน็ต Wifi  
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  
ตู้น้ำหยอดเหรียญ  

คอสตา เมซ่า อพาร์ทเม้นต์ อำนาจเจริญ  
899 ม.9 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง 
อ.เมืองอำนาจเจริญ 
อำนาจเจริญ 37000  
โทรศัพท ์062-175-4558  
 

4,200 - 4,800 บาท/เดือน  
ค่าส่วนกลาง 250 บาท 
 

ที่จอดรถยนต์  
ลิฟท ์ 
ฟิตเนท  
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  
ร้านซักอบรีด  
ประตูเข้าคีย์การ์ด  
อินเตอร์เน็ต Wifi  
กล้องวงจรปิด  
หน่วยรักษาความปลอดภัย  
ห้องประชุม/สัมนา  
ตู้น้ำหยอดเหรียญ  
 



สปายะอพารต์เมนท ์ 
1/3-1/9 ถ.สามัคคีธรรม ต.บุ่ง 
อ.เมืองอำนาจเจริญ 
อำนาจเจริญ 37000  
โทรศัพท ์0933200015  
 

3500 บาท/เดือน  เครื่องปรับอากาศ  
พัดลม  
เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี อินเตอร์เน็ตไร้สาย  
ที่จอดรถ  
มีระเบียงด้านหน้าด้านหลัง  

PS house  
822 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 
37000  
โทรศัพท ์ 
098-1371882  

2,200 - 4,000 บาท/เดือน  
ค่าไฟ 7 บาทต่อหน่วย  
ค่านำ้ ขั้นต่ำ100บาทต่อ
เดือน  
 

ที่จอดรถยนต์  
กล้องวงจรปิด  
อินเตอร์เน็ต Wifi  
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  
 

จินดาพร อพาร์ทเมนต์ ห้องพักรายเดือน  
ใกล้ BigC อำนาจเจริญ เพียง 
1.5 กิโลเมตร  
ใกล้สถานที่ราชการ และ
สถานศึกษา อยู่ตรงข้างกับ 
บขส.อำนาจเจริญ  
โทร 08 3799 5262  

ห้องพักรายเดือน 3500 บาท/
เดือน  

เฟอร์นิเจอร์ครบครัน  
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น TV  
เครื่องทำน้ำอุ่น ที่นอน ตู้เสื้อผ้า  
โต๊ะเครื่องแป้ง  
Free WiFi  
ที่จอดรถกว้างขวาง สะอาด สะดวก สบาย  

ห้องพักวงศ์ษาเพลส  
เลขที่ 905 หมู่ 9 บุ่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
อำนาจเจริญ 37000  
ประเทศไทย  
โทร 085413 2009  
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