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ก

คำกล่าวแสดงความยินดีสำหรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
โดย คณบดี

ขอแสดงความยิ น ดี ก ั บ ผู ้ ป กครองนั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คน ที่ บ ุ ต รหลานของท่ า น
ได้ ป ระสบความสำเร็จ ขั้ น แรก คื อ ผ่ า นกระบวนการคัด เลื อ กจนได้เ ข้ ามาเป็ นสมาชิ ก ใหม่ของ
“บ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ”
ตั ้ ง แต่ บ ั ด นี ้ ไ ป บุ ต รหลานของท่ า นจะได้ ร ั บ โอกาสในการเรี ย นรู ้ ทั ้ ง จากห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและชุมชน รวมไปถึงการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน จากคณาจารย์ จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง นอกจากนี้
นักศึกษาจะได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดจากแหล่งความรู้ต่า งๆ การทำกิจกรรมกลุ่ม
ร่ว มกับ เพื่อนและรุ่น พี่ รวมทั้งการฝึกฝนพัฒ นาทักษะตนเองในหลากหลายมิติ เพื่อการเติบโต
เป็นบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ต่อไป
ในนามของคณาจารย์ บุ ค ลากร ศิ ษ ย์ เ ก่ า และรุ ่ น พี ่ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ท ุ ก คน
ขอต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความรัก ความยินดียิ่ง
ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข

กล่าวแสดงความยินดีสำหรับนักศึกษาใหม่
โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งทีบ่ ุตรหลานของท่าน
สามารถผ่านการคัดเลือกเข้า ศึกษาต่อที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบัน
ที่ มี ค วามพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอนตามกระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ส่ ง เสริ ม ให้ ม ี ก ารเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สูต รและสิ ่ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่อ การเรี ยนรู ้ เพื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษามี ค วามสมบู รณ์
พร้อมทั้งด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม และก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
ในนามคณาจารย์ บุ ค ลากร และรุ ่ น พี ่ ท ุ ก คน ขอเป็ น กำลั ง ใจให้ ก ั บ ผู ้ ป กครองและนั ก ศึ ก ษา
ประสบความสำเร็จ มีความสุขในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านั กศึกษาจะเป็นต้นกล้า
ที่เติบโตเจริญงอกงาม สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญา จิระพรกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

ค

กล่าวแสดงความยินดีสำหรับนักศึกษาใหม่
โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ขอแสดงความยิ น ดี ก ั บ ผู ้ ป กครองทุ ก ท่ า นที ่ บ ุ ต รหลานของท่ า นได้ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในคณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่น ซึ ่ ง เป็ นสถาบั น ที ่ม ี ค วามพร้อ มในการสร้ างบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ขอให้ ผ ู ้ ป กครองมั ่ น ใจในคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา และการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ ทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรีย น รวมถึงกิจ กรรมที่เ ป็น ประโยชน์ท ี่จ ะส่ งเสริ ม การทำงานในอนาคต ภายใต้การดู แ ล
ของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19)
ทางคณะฯ ได้ ป รั บ รู ป แบบการเรี ย น และการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะบางส่ ว นเป็ น แบบออนไลน์
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ยั ง คงรั ก ษามาตรฐานในการจั ด การเรี ย นการสอน และการดำเนิ น กิ จ กรรม
เพื่อเสริมทักษะ รวมถึงการดูแลบุตรหลานของทุกท่านอย่างเต็มศักยภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย พิมหา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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โครงสร้างการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประกอบด้วย
1 ) กองบริหารงานคณะ
1.1 งานบริหารและธุรการ
1.2 งานวิชาการ
1.3 งานยุทธศาสตร์
2 ) สาขาวิชา 4 สาขาวิชา
2.1 สาขาวิชา การบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพโภชนาการ
2.2 สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.3 สาขาวิชา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
2.4 สาขาวิชา การดูแลผู้ป่วยระยะยาวและผู้สูงอายุ
*****************************

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ

ผศ.ดร.นานาฎนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ

หัวหน้าสาขาวิชาการดูแลผู้ป่วยระยะยาวและผูส้ ูงอายุ
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หลักสูตรในคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร
1) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อย่อ
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
2) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
3) หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก การดูแลผู้ป่วยระยะยาวและผู้สูงอายุ
วิชาเอก นวัตกรรมโภชนาการเพื่อสุขภาพ
ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ
ส.บ.

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
E-Mail : spornp@kku.ac.th

ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง
ผศ.ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ
ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล
ประธานหลักสูตร ส.บ.
ประธานหลักสูตร วท.บ.
ประธานหลักสูตร วท.บ.
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย E-Mail : ratthaphol@kku.ac.th
E-Mail : kkanni@kku.ac.th
และความปลอดภัย
E-Mail : chatki@kku.ac.th
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ระดับปริญญาโท มี 12 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
-กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุข
3. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด
5. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
6. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
7. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- การจัดกาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
8. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- กลุ่มวิชาสารสนเทศสุขภาพ
9. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการวิจัยทางสุขภาพ
10. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาชีวสถิติ
11. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
12. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาคปกติ / โครงการพิเศษ
ภาคปกติ / โครงการพิเศษ
ภาคปกติ / โครงการพิเศษ
ภาคปกติ / โครงการพิเศษ
ภาคปกติ / โครงการพิเศษ
ภาคปกติ / โครงการพิเศษ
ภาคปกติ / โครงการพิเศษ
ภาคปกติ / โครงการพิเศษ
ภาคปกติ / โครงการพิเศษ
ภาคปกติ / โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ
ภาคปกติ

4

รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
ประธานหลักสูตร ส.ม.
กลุ่มวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม
E-Mail : dariwan@kku.ac.th

รศ.ดร.ศิริพร คำสะอาด
ประธานหลักสูตร ส.ม.
สาขาวิชาชีวสถิติ
E-Mail : rsirip@kku.ac.th

ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค์
ประธานหลักสูตร ส.ม.
กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพ
และการส่งเสริมสุขภาพ
E-Mail : drujir@kku.ac.th

อ.ดร.พรพิมล ชูพานิช
ประธานหลักสูตร ส.ม.
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
E-Mail : pornpch@kku.ac.th

ผศ.ดร.ณิตชาธร ภาโนมัย
ประธานหลักสูตร ส.ม.
กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
E-Mail : rappan@kku.ac.th

ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา
ประธานหลักสูตร ส.ม.
กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุข
E-Mail : suraphi@kku.ac.th

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
ประธานหลักสูตร ส.ม.
การจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
E-Mail : spornp@kku.ac.th

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
ประธานหลักสูตร ส.ม.(นานาชาติ)
E-Mail : somsak_p@kku.ac.th

ผศ.ดร.สุพจน์ คำสะอาด
ประธานหลักสูตร ส.ม.
กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด
E-Mail : supot@kku.ac.th

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง
ประธานหลักสูตร วท.ม.
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
E-Mail : csunis@kku.ac.th

รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ
ประธานหลักสูตร ส.ม.
กลุ่มวิชาสารสนเทศสุขภาพ
E-Mail : bandit@kku.ac.th

ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ
ประธานหลักสูตร ส.ม.
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการวิจยั ทางสุขภาพ
E-Mail : kavith@kku.ac.th
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ระดับปริญญาเอก
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ)

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
ประธานหลักสูตร ส.ด.
(ปกติ/นานาชาติ)
E-Mail : wongsa@kku.ac.th

รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ
ประธานหลักสูตรปร.ด.
สาขาวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ (นานาชาติ)
E-Mail :spongd@kku.ac.th
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รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.1 วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ขศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2565)
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
จะมุ ่ ง เน้ น ให้ บ ั ณ ฑิ ต มี ท ั ก ษะและประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ พ ร้ อ มสำหรั บ ทำงาน
ด้ า นอนามั ย สิ ่ง แวดล้ อ ม การจั ด การสิ ่ ง แวดล้อ มที ่ ม ีผ ลกระทบต่ อ สุข ภาพอนามั ย ของประชาชน
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2565)
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามสาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ในการักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และป้องกันการเสื่อมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอัน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของมนุษย์
2. สามารถสำรวจ วินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพื่อบ่งชี้และ
ประเมินผลกระทบรวมทั้งความเสี่ยงด้านต่าง ๆ สามารถเก็บตัวอย่างวิเคราะห์และวางแผน
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนดูแลควบคุม ระบบควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม และ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และวางแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแล
ควบคุม ระบบควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณภาพของสภาพแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. สามารถบริหารจัดการและให้การอบรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย และเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ประเมินการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการกระทำของมนุษย์และผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์อันเป็นผลสืบเนื่องจากกิจกรรมนั้น ๆ
และควบคุมคุณภาพของสภาพแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้
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6. มี ค วามรู ้ แ ละมี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและคอมพิ ว เตอร์
สามารถใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ และสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้ดี
7. ดำเนิ น งานเป็ น ระบบตามจรรยาบรรณวิ ช าชีพ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้าง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อหนุนสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
เมื ่ อ สำเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว บั ณ ฑิ ต จะสามารถประกอบอาชี พ ได้ ท ั ้ ง ภาครั ฐ เอกชน
และประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้
1. เป็นนักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการ
ควบคุมโรค ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยงาน
ภาคเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริ ษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบ
บำบั ด มลพิ ษ น้ ำ ผู ้ ค วบคุ ม ระบบบำบั ด มลพิ ษ อากาศ ผู ้ ค วบคุ ม ระบบการจั ด การมลพิ ษ
กากอุตสาหกรรม นักวิชาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
3. เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย วิทยากร อาจารย์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นผู้ประกอบการ หรืออาชีพอิสระด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.2 วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ขศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2565)
มุ ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถในด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย โดยวิ ช าเอก
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย จะมุ ่ ง เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ม ี ค วามรู ้ ความสามารถในงาน
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาตัวเองเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ความเข้าใจ คาดการณ์ ประเมิน และควบคุมป้องกันอันตรายจากการทำงานของผู้
ประกอบอาชีพเพื่อให้ป ลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่ว ย และเป็นโรคจากการทำงานตาม
กฎหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
2. เข้าใจถึงประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน สามารถใช้ข้อมูลสถิติ ระบาดวิทยาในการประเมินผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. สามารถค้นคว้าและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีความ
ทัน สมัย และเท่าทัน การเปลี่ย นแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒ นาอย่างยั่งยืนและสอดคล้อ งตาม
กฎหมาย
4. มีความรู้และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เทคนิคที่
เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
5. ดำเนินงานเป็นระบบตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่เอื้อหนุนสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ในหลาย
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ในสถานประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
2. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงาน
ภาคเอกชน บริษัทที่ปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัย -และความปลอดภัย นักวิชาการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัย และการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
3. พนักงานตรวจความปลอดภัย สังกัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการใน
หน่ว ยงานต่าง ๆ ที่ส ังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์ กรปกครอง
ทั้งถิ่น
4. วิทยากรอิสระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.3 วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อ มและ
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มีทักษะและประสบการณ์เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับ
การทำงาน การแก้ป ัญหาและการพัฒ นาความรู้ในด้านวิช าชีพมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน และอนาคต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการและบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
2. สำรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพื่อบ่งชี้และประเมินผล
กระทบรวมทั้งความเสี่ยงด้านต่าง ๆ สามารถวางแผนและเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนดูแลควบคุมระบบควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สำรวจ วินิจฉัย และวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อการบริหารจัดการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. มีความรู้ความเข้าใจ คาดการณ์ ประเมิน และควบคุมป้องกันอันตรายจากการทำงานของ
ผู้ประกอบอาชีพเพื่อให้ปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย และเป็นโรคจากการทำงานตาม
กฎหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
5. เข้าใจถึงประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเลือกและประยุกต์
ใช้เทคนิคการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การ
วิเคราะห์ทางสถิติและระบาดวิทยาในการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
6. สามารถศึกษาและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่มีความทันสมัยและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามกฎหมาย วิชาการและวิชาชีพ
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7. มีความรู้และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สามารถใช้
เทคนิคที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ได้ในระดับดี
8. ดำเนินงานตามหลักการทางวิชาการและวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ทำงาน
แนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. เป็นนักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการ
ควบคุมโรค ในหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เป็ น นั ก วิ ช าการด้ า นสิ ่ง แวดล้อ มและด้ านสุ ข ภาพ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ ควบคุมระบบบำบัดมลพิ ษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ อากาศ ผู้ควบคุมระบบ
การจั ด การมลพิ ษ กากอุ ต สาหกรรม นั ก วิ ช าการจั ด ทำรายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ ่ ง แวดล้ อ ม และการจั ด ทำรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสุ ข ภาพ
ในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
3. เป็ น เจ้ า หน้ า ที ่ ค วามปลอดภั ย ในการทำงานระดั บ วิ ช าชี พ (จป.วิ ช าชี พ )
ในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ.2554
4. เป็ น นั ก วิ ช าการด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในหน่ ว ยงานภาคเอกชน
บริษัทที่ปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. เป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย สังกัดกระทรวงแรงงาน
6. เป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ น ั ก วิ จ ั ย วิ ท ยากร ด้ า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย
และความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2.1 วิชาเอก การดูแลผู้ป่วยระยะยาวและผู้สูงอายุ
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) มุ่งผลิต “นักสาธารณสุขที่มีสมรรถนะสูง
เพื่อสร้างนวัตกรรมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม” ภายใต้ความเชื่อมั่นว่า กระบวนการเรียนรู้ จากหลักสูตร
จะสามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถแบบองค์รวมและในสาขาวิชาสาธารณสุข มีทักษะประสบการณ์
การเรียนรู้และการปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพเฉพาะท้องถิ่น เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมสำหรับการทำงาน
โดยเน้นงานทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การบริหารสาธารณสุข การฟื้นฟูสภาพ
นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ บนฐานคุณธรรม จริยธรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ตามมาตรฐานทางวิชาการ
และวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งการแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ด้านสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การมีทักษะ
Future Skills in 2030 ทักษะด้านข้อมูล ทักษะด้านระบบ ทักษะการแก้ปัญหาร่วมกัน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ทักษาด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและ
ตลาดงานปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม
ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต (Future Skills in 2030)
2) มีความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะยาวและผู้สูงอายุ และมีทักษะประสบการณ์การเรียนรู้และ
การปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความสามารถในการตรวจประเมินบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพใน
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะยาว โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาทางด้านสาธารณสุข
ในการแก้ปัญหาการทำงานได้
4) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านการสื่อสาร การค้นคว้า การวิเคราะห์วิจัย การ
ใช้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
5) มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลอื่น และสามารถทำงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
แนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. นักวิชาการสาธารณสุขประจำหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
2. เป็นนักวิชาการสาธารณสุขประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาล
3. เป็นนักวิชาการอิสระ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2.2 วิชาเอก นวัตกรรมโภชนาการเพื่อสุขภาพ
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) มุ่งผลิต “นักสาธารณสุขที่มี
สมรรถนะสู งเพื ่ อสร้ างนวั ตกรรมและดู แลสุ ขภาพผู ้ ส ู งอายุ แบบองค์ รวม” ภายใต้ ความเชื ่ อมั ่ นว่ า
กระบวนการเรี ยนรู ้ จากหลั กสู ตรจะสามารถผลิ ตบั ณฑิ ตให้ ม ี ความรู ้ ความสามารถแบบองค์ รวมและ
ในสาขาวิชาสาธารณสุข มีทักษะประสบการณ์ การเรียนรู้และการปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพเฉพาะท้องถิ่น
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมสำหรับการทำงาน โดยเน้นงานทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
ควบคุมโรค การบริหารสาธารณสุข การฟื้นฟูสภาพ นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ บนฐานคุณธรรม
จริยธรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ด้านสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและ
สังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การมีทักษะ Future Skills in 2030
ทักษะด้านข้อมูล ทักษะด้านระบบ ทักษะการแก้ปัญหาร่ว มกัน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะด้าน
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและ
ตลาดงานปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม
ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต (Future Skills in 2030)
2) มีความรู้ด้านการประเมินทางโภชนาการในงานสาธารณสุข สามารถวิเคราะห์สารพฤกษเคมี
จากแหล่งกำเนิดพืชสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมโภชนาการกับสุขภาพ การสื่อสารทาง
โภชนาการและสุขภาพในชุมชน รวมทั้งใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาทางด้าน
สาธารณสุข ในการทำงานได้
4) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านการสื่อสาร การค้นคว้า การวิเคราะห์วิจัย การ
ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
5) มีภาวะผู้นำ ในการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และสามารถทำงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
แนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. นักวิชาการสาธารณสุขประจำหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
2. เป็นนักวิชาการสาธารณสุขประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาล
3. เป็นนักวิชาการอิสระ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

13

การรับเข้าศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์
1.
2.
3.
4.

รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4

ศาสตร์

รับแบบ Portfolio
การรับนักศึกษาระบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การรับแบบ Admission
การรับตรงอิสระ

ระบบการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบหน่วยกิตใน 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา
(อาจมีการศึกษาภาคพิเศษ หรือการฝึกงานภาคฤดูร้อน)
1. ภาคการศึกษาต้น
เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน
2. ภาคการศึกษาปลาย
เดือนธันวาคม – เมษายน
3. ภาคการศึกษาพิเศษ
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
(1 ภาคการศึกษาเรียนประมาณ 17 – 21 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเรียน ได้มาก หรือน้อยกว่านี้)

ระดับคะแนนและความหมาย
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I

ความหมาย
ผลการเรียนขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
ผลการเรียนขั้นดีมาก (Very Good)
ผลการเรียนขั้นดี (Good)
ผลการเรียนขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)
ผลการเรียนขั้นพอใช้ (Fair)
ผลการเรียนขั้นอ่อน (Poor)
ผลการเรียนขั้นอ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Failed)
ผลการเรียนยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

ค่าคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
คะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภท
1. คะแนนเฉลี่ยประจำภาค (Grade Point Average = G.P.A)
หมายถึง ผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในแต่ละภาคการศึกษา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative G.P.A)
หมายถึง ผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ตั้งแต่ภาคแรกที่เข้าศึกษา ถึงภาคสุดท้ายที่ทราบผลการสอบ
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ตัวอย่าง

CUMULATIVE GRADE REPORT
64311000-0 Mr. MINI MORE
ชื่อ นายมินิ มอร์( in Thai )
Faculty
PUBLIC HEALTH
Level BACHELOR DEGREE
Field
Major : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Course No.
Course Title
2019, First Semester
000156
MULTICULTURALISM
000174
LEARNING SKILLS
LI101001
ENGLISH I
SC101007
GENERAL BIOLOGY
SC101008
GENERAL BIOLOGY LABORATORY
SC201006
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
SC201008
FUNDAMENTAL CHEMISTRY
SC501003
GENERAL PHYSICS LABORATORY I
SC501009
BASIC PHYSICS 1

Section

Crs

Grade

29
60
88
2
4
6
2
12
2

3
3
3
3
1
1
3
1
2

B
C+
F
C
C+
C+
D
C
D+

CR-Transferred CR-Attempted CR-Passed GradePoint G.P.A.
This Semester
20.00
17.00
35.50 1.78
Cumulative
20.00
17.00
35.50 1.78
2019, Second Semester
513404

DISEASES AND HEALTH RELATED PROBLEM PREVENTION AND
CONTROL
ED060006
PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY (JOGGING
ED060022
PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY (MUAY THAI)
GE151162
CITIZENSHIP IN DEMOCRATIC SOCIETY
HS321001
BASIC JAPANESE I
LI101001
ENGLISH I
SC201101
BASIC ORGANIC CHEMISTRY
SC201102
BASIC ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
SC401004
MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCE
CR-Transferred CR-Attempted CR-Passed GradePoint G.P.A.
This Semester
21.00
18.00
40.00
1.91
Cumulative
41.00
35.00
75.50
1.84
2019, Summer Session
361214
GROSS ANATOMY
CR-Transfered CR-Attempted CR-Passed GradePoint G.P.A.
This Semester4.00
4.0010.00 2.50
Cumulative
45.00
39.00 59.50 1.90
2020, First Semester
363214
BIOCHEMISTRY FOR PUBLIC HEALTH STUDENTS
512223
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
512304
PUBLIC BUILDING SANITATION
514316
FOOD CONSUMPTION BEHAVIORS AND NUTRITIONAL
PROBLEMS
515329
HEALTH EDUCATION AND HEALTH BEHAVIOR
GE362785
CREATIVE THINKING AND PROBLEM SOLVING
This Semester
Cumulative

CR-Transfered
-

CR-Attempted CR-Passed GradePoint
0.00
39.00
30.00 59.50
1.53
NOT YET GRADUATED
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3

B

5
3
5
1
6
2
3
3

1
1
3
3
3
3
1
3

A
A
B+
F
D
D+
C
D

5

4

C+

2
11
11
11
11
32

3
3
2
2
2
3
G.P.A.

(หมายเหตุ มหาวิทยาลัยส่งผลการเรียนของนักศึกษาถึงผู้ปกครองทุกภาคการศึกษา
โดย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
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การลาพักการศึกษา
1. การลาพักการศึกษา
2. ลาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่กรณีมีเหตุผลและความจำเป็น อาจให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละ

1 ปีการศึกษา โดยต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
3. ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ที่ งานวิชาการคณะฯ พร้อมใบรับรองการอนุญาตให้ลาพักการศึกษาของ
ผู้ปกครอง

การลาออก
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอลาออกจากมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นคำร้องขอลาออกที่ งานวิชาการคณะฯ
ด้วยตนเอง พร้อมแนบหลักฐานดังนี้ (เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณบดี)
1.1 ใบแจ้งการตรวจสอบหนี้สิน
1.2 หนังสือรับรองจากผู้ปกครองให้ลาออก
1.3 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นักศึกษาจะต้องคืนบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและคืนบัตรห้องสมุด
ให้ห้องสมุด
3. เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้ว นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้

การพ้นสภาพนักศึกษา
1. นักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ต่ำกว่า
1.50 เมื่อลงทะเบียนเรียน 30 – 59 หน่วยกิต (ชั้นปีที่ 1)
1.75 เมื่อลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 60 หน่วยกิตขึ้นไป (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
การพิจารณาตกออก ให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
ของปีการศึกษานั้น ๆ ไม่คิดวิชาที่ได้ สัญลักษณ์ I
2. นักศึกษาที่ศึกษาครบ 16 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 8 ปีการศึกษา แต่ยังสอบได้ไม่ครบหลักสูตรสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
3. ตาย
4. ลาออก
5. จำหน่ายชื่อออก

การสำเร็จการศึกษา
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นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ผ่านเกณฑ์หลักสูตร...มีคุณสมบัติ ตามข้อ 36. แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ซึ่งระบุว่าต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้คือ
 เรียนครบตามหลักสูตร
 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 ไม่อยู่ระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
หรืออนุปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
 ต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย
 มีความประพฤติเรียบร้อย
2. ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะตามที่คณะ หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดสำหรับนักศึกษาแต่ล ะ
หลักสูตร

เกณฑ์การเข้าร่วมกิ
จกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา หรือ หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
มีผลการทดสอบภาษาอั
งกฤษ
นอกจากนักศึกษาต้องเรียน เพื่อคิดหน่วยกิตในวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาต้องทำ
กิจกรรมเสริมความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ต้องการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม
2. ส่งเสริม/ผสมผสานกิจกรรมทั้งในระบบและนอกระบบ
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตประจำวัน
4. ก่อให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้วิธีคิดแบบ Critical Thinking
5. เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อขยายโลกแห่งการเรียนรู้สู่โลกภายนอก สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตของหน่วยกิจกรรมนักศึกษาด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมให้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาตนเอง
2. ด้านการพัฒนานิเวศและสังคม
3. ด้านการพัฒนาจิตใจ
เกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยกิจกรรม
1. ร่วมกิจกรรม 3 ชม = 1 หน่วยกิจกรรม
2. ร่วมกิจกรรม 1 วันไม่เกิน 3 หน่วยกิจกรรม

การให้ปริญญาเกียรตินิยม
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ทั้ง 3 สาขาวิชา และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต ทั้ง 2 สาขาวิชา
เกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป
เกียรตินิยมอันดับ 2 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
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1. ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2. ไม่เคยได้ F, R หรือ U
F = Fail
= ตก
R = Repeat
= ซ้ำชั้น
U = Unsatisfactory = ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ
3. ไม่เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และอัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติเป็นแบบเหมาจ่าย (Tuition Fee) 18,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม
การศึกษาการศึกษาภาคปกติ 9,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
4. ค่ า ธรรมเนี ย มอื ่ น ๆที ่ เ รี ย กเก็ บ ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที ่ 963/2555 )
เรื ่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสำหรั บ นัก ศึ ก ษา ขั ้ น ปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ
ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2555
5. ค่าธรรมเนียมของนักศึกษาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการพิเศษ
เหมาจ่าย (Tuition Fee) ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ภาคการศึกษาพิเศษ 15,000 บาท
บัญชี แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 963/2555 )
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามรายการ
รายการ
1. ค่าปรับลงทะเบียนวิชาเรียนช้ากว่ากำหนด วันละ...บาท แต่ทั้งหมดต้องไม่เกิน 3,000 บาท
2. ค่ายื่นใบสมัครขอโอนย้าย มาเป็นนักศึกษา
3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรละ
4. ค่าใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ
5. ค่าหนังสือรับรองฉบับจริงหรือการศึกษาฉบับละ
6. ค่าหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับละ
7. ค่าหนังสือรับรองอื่น ๆ ฉบับละ
8. ค่าใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ
9. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
10. ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา
11. ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ
12. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย์ ครั้งละ

จำนวนเงิน
(บาท)
50
200
100
30
30
20
20
100
800
200
400
50
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รายการ
13. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ ครั้งละ
14. ค่าธรรมเนียมขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการลงทะเบียนวิชาเรียน รายการละ
15. ค่าขอคืนสถานะภาพนักศึกษา ครั้งละ
** ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เหล่านี้จะเรียกเก็บเมื่อมีการจัดทำรายการดังกล่าวเท่านั้น
** หมายเหตุ นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition) แล้ว มีสิทธิ์ได้รับ
บริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
1. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ
3. ค่าบริการสุขภาพ
4. ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา
5. ค่าบำรุงกีฬา
6. ค่าบำรุงห้องสมุด
7. ค่าบำรุงสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
9. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาเมื่อแรกเข้าคนละ 1 บัตร

บริการของมหาวิทยาลัย
 นักศึกษาชั้นปี 1 มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย
ได้ทุกคน (ตามความสมัครใจ)
 ผู้ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ขณะกำลังศึกษา
 นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ มีการคัดเลือกเข้าอยู่หอพัก
2. ห้องสมุด ได้แก่ หอสมุดกลาง ห้องสมุดของทุกคณะ
3. งานแนะแนวและจัดหางาน ด้านหลังศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย
1. หอพัก

4. หน่วยบริการสุขภาพ ตรงข้ามสระว่ายน้ำสโมสรข้าราชการฯ (ค่าบริการสุขภาพ
5. สำนักับกค่เทคโนโลยี
รวมไว้
าลงทะเบีสยารสนเทศ
นเรียนเรียบร้อยแล้ว)
ศูนย์กอเทคโนโลยี
าหารของมหาวิ
ทยาลัย ตรงข้ามหอสมุดกลาง/โรงอาหารบริเวณคณะฯ
5.6. สำนั
สารสนเทศ
6. ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย ตรงข้ามหอสมุดกลาง/โรงอาหารบริเวณคณะฯ
บริการรถ
Busำ บริ
การฟรี ระหว่
งเวลา 07.00 – 21.00 น.
7.9. สนามกี
ฬา Shuttle
/ สระว่ายน้
/ สนามเทนนิ
ส าฯลฯ
เครือขข่องภาคเอกชน
าย Internet (WIFI)
8.10.รถเมล์

จำนวนเงิน
(บาท)
200
30
1,000
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ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
1. ไม่มคี ่าประกันของเสียหาย
2. ไม่มคี ่าประกันกุญแจห้องพัก
หอพักส่วนกลาง
-ข้อมูลทั่วไปของหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง)
จำนวนหอพัก
จำนวนห้อง จำนวนที่รับเข้าพัก
หอพักนักศึกษาชาย
11 หอพัก
804 หอพัก
1606 คน
หอพักนักศึกษาหญิง
15 หอพัก
1,156 หอพัก
2,398 คน
รวม
26 หอพัก
1,960 หอพัก
4,004 คน
อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565
หอพัก/ห้องพัก

หอพักชายที่ 5 , 7 , 8
หอพักชายที่ 9 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 22 , 27
หอพักหญิงที่ 24 , 25
หอพักหญิงที่ 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23
หอพักที่ 2 (หอพักนานาชาติ)
ห้องพักธรรมดา

ห้องพักปรับอากาศ

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (บาท/คน/ภาคการศึกษา)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
อัตราปกติ อัตราปรับลด อัตราปกติ อัตราปรับลด
ร้อยละ20
ร้อยละ 20
2,200
1,760
1,100
880
3,300
2,640
1,650
1,320
1,600
1,280
800
640
3,300
2,640
1,650
1,320
6,750

5,400

2,700

2,160

10,000

8,000

4,000

3,200

ค่า
น้ำประปา

ค่าไฟฟ้า

เหมาจ่าย
รวมกับค่า
หอพัก

เหมาจ่าย
รวมกับค่า
หอพัก

เหมาจ่าย
รวมกับค่า
หอพัก

เหมาจ่าย
รวมกับค่า
หอพัก
หน่วยละ
3.28

ค่า
ค่า
ประกัน ประกัน
ของ
กุญแจ
เสียหาย ห้องพัก
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

(ส่วนเกินจาก
การใช้ไฟฟ้า
พื้นฐาน คือ
35 หน่วย)

หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยมีการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ในอัตราร้อยละ20 จากอัตราเดิม เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ในช่วงวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019
(COVID 19) ตลอดปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น/ภาคปลาย/ภาคพิเศษ)
2. หอพักที่ 17 ปิดปรับปรุง
3. หอพักนักศึกษาหญิงที่ 20 และ 26 งดรับนักศึกษาเข้าหอพัก
หอพักส่วนกลาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษา
โทร. 043-202841 หรือ 043-009700 ต่อ 42799, 44821 Fax. 043-202841
E-mail: cpenna@kku.ac.th
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หอนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง)
อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565
ลำดับที่
1

กลุ่มหอพัก
หอพักนพรัตน์
(หอพัก9หลัง)

ประเภทห้องพัก
ห้องพักธรรมดา
ห้องปรับอากาศ
ธรรมดา
ห้องปรับอากาศ
พิเศษ (โทรทัศน์
และตู้เย็น)

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
4,363
2,175
5,835
2,910
6,565

ค่า
น้ำประปา
เหมาจ่าย
รวมกับค่า
หอพัก

ค่าไฟฟ้า
หน่วยละ
4.1007
บาท

ค่าประกัน ค่าประกัน
ของเสียหาย กุญแจ
500 บาท
ไม่มี
ต่อคน

3,270

หอพักนพรัตน์ (หอพักในกำกับมหาวิทยาลัย กลุ่มหอพัก 9 หลัง)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.043-203-145 หรือ 081-5469337
หอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยเคเคยู-วรเรสซิเดนซ์ (หอพักในกำกับ กลุ่มหอพัก 8 หลัง)
อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565
ลำดับที่

กลุ่มหอพัก

ประเภทห้องพัก

1

หอพัก
สวัสดิการ
นักศึกษา
(8หลัง)
(หอพักเคเคยูวรเรสซิเดนซ์)

ห้องพัดลม
ห้องปรับอากาศธรรมดา
ห้องปรับอากาศ
ภาคพิเศษ
ห้องพักปรับ garden

อัตราธรรมเนียมหอพัก
ค่า
ค่าไฟฟ้า
เหมาจ่าย
พักห้องละ 2 คน น้ำประปา
พักคนเดียว
อัตรา แบ่งจ่าย อัตรา แบ่งจ่าย
ต่อปี
2 ภาค
ต่อปี
2 ภาค
32,400 16,200 16,200 8,100 หน่วยละ หน่วยละ
9.35
3.28
48,000 24,000 24,000 12,000
บาท
บาท
54,000 27,000 27,000 13,500
60,000

30,000

30,000

15,000

หอพัก เคเคยู-วรเรสซิเดนซ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานหอพัก เคเคยู-วรเรสซิเดนซ์ ไม่รับจองผ่านโทรศัพท์
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043-204303-4
หรือ 086-459-9211 Fax, 043-364-743

ค่า
ค่า
ประกัน ประกัน
ของ
กุญแจ
เสียหาย
2,800
ต่อห้อง

ไม่มี
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หอพักเคเคยูวรอินเตอร์ (หอพักในกำกับ) ตั้งอยู่บริเวณใกล้ปั๊มน้ำมัน ปตท.มข.
อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565
ลำดับที่

1

กลุ่มหอพัก

ประเภทห้องพัก

หอพัก
สวัสดิการ
นักศึกษา
(4หลัง)
(หอพักเคเคยูวรอินเตอร์)

ห้องพัดลม
ห้องปรับอากาศธรรมดา
ห้องปรับอากาศ
ภาคพิเศษ
ห้องพักปรับ garden

อัตราธรรมเนียมหอพัก
ค่า
ค่าไฟฟ้า
ค่า
ค่า
ประกัน ประกัน
เหมาจ่าย
พักห้องละ 2 คน น้ำประปา
ของ
กุญแจ
พักคนเดียว
เสียหาย
อัตรา แบ่งจ่าย อัตรา แบ่งจ่าย
ต่อปี
2 ภาค
ต่อปี
2 ภาค
36,000 18,000 18,200 9,000 หน่วยละ หน่วยละ 3,000
ไม่มี
9.35
3.28
ต่อห้อง
52,800 26,400 26,400 13,200
บาท
บาท
66,000 33,000 33,000 16,500
76,400

37,200

37,200

18,600

หอพักเคเคยู-วรอินเตอร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพักเคเคยู-วรอินเตอร์
ไม่รับจองผ่านโทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-460-0173
ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

บริการยืมเงินฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยมีเงินฉุกเฉินให้ยืมกรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น นักศึกษายังไม่ได้รับเงินจากทางผู้ปกครอง
ยืมซื้ออุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ มีขั้นตอนและกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. ยืมที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
1.1 กรณีใช้จ่ายปกติครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ชำระคืนภายใน 1 เดือน กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
1.2 กรณีการลงทะเบียนเรียน ให้ยืมได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
นักศึกษาฯ ต้องรับรอง) ชำระคืนภายใน 2 เดือน
1.3 นักศึกษาผู้ขอยืมเงินจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
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ทุนการศึกษา
เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น
1. ทุนการศึกษา (ทุนประเภท ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ทุนต่อเนื่อง)
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์และอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบผ่านเว็ปไซต์
https://scholarship.kku.ac.th
ตั้งแต่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
2. ทุนการศึกษา (ทุนประเภท ข) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
(ทุนไม่ต่อเนื่อง) จำนวน 500 ทุนๆละ 10,000 บาท
ขอรับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์และอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบผ่านเว็ปไซต์
https://scholarship.kku.ac.th ตั้งแต่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
2.1 ทุนช่วยเหลือโควิด (COVID-19) ทุนละ 2,000 บาท
ขอรับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์และอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบผ่านเว็ปไซต์
https://scholarship.kku.ac.th ตั้งแต่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
3. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
3.1. ทุนการศึกษา (ทุนไม่ต่อเนื่อง) รวม 150,000 – 300,000 บาท/ปี
- ทุนละ 10,000 – 15,000 บาท จำนวน 15 – 30 ทุน
การเปิดรับสมัครพร้อมทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.2. ทุนช่วยเหลือนักศึกษากรณีภัยพิบัติ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย รวมถึงการระบาดของโรค)
- ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท จำนวนเงินทุนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่มีการเดือดร้อนจริง
4. ทุนเอกชนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุนต่อเนื่อง/ทุนไม่ต่อเนื่อง)
- ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ทุนละประมาณ 10,000 – 50,000 บาท/ปี
- ทุนไม่ต่อเนื่อง ทุนละประมาณ 4,000 – 10,000 บาท
- คุณสมบัติตามที่เจ้าของทุนกำหนด
5. ทุนผู้มีจิตศรัทธาบริจาค/มอบให้นักศึกษาคณะฯ (บุคคลทั่วไป/คณาจารย์/บุคลากรคณะฯ/
ศิษย์เก่าคณะฯ /บริษัทเอกชน)
- ทุนละประมาณ 3,000 – 20,000 บาท จำนวน 5 - 10 ทุน (ทุนไม่ต่อเนื่อง)
6. ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ทุนต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี)
จัดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัด ทุนละ 25,000 บาท ส่งเอกสารภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า งานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
นักศึกษาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.kku.ac.th/scholarships.php?id=490
หรือติดต่อ คุณสิรินญา สิทธิมงคล e-mail : sirisit@kku.ac.th
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กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
การขอกู้ยืมเงินจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565
กองทุน เงิน ให้กู้ย ืมเพื่อการศึก ษา (กยศ.) เป็นหน่ว ยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ได้เริ่ม
ดำเนินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา แบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ สามารถเล่าเรียนได้สำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม มี
จิตสำนึกในการชำระเงินคืนกองทุนฯ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อนำมาเป็นทุนหมุน เวียนให้รุ่นน้องได้มี
โอกาสกู้ยืมเรียนต่อไป โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้กู้ยืม
1.1 มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกรณีนักศึกษาใหม่ต้องเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว
1.2 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ครอบครัวไม่เกินปีละ 360,000 บาท
1.3 มีสัญชาติไทย
1.4 ไม่เคยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน
1.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำระหว่างศึกษา
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
1.7 นักศึกษา ต้องมีผลการเรียน ดังนี้
1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ต้องนำผลการเรียนมาเป็นเกณฑ์พิจารณา
2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 1.80
3) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 1.90
หมายเหตุ : การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินกู้ยืมและกรอบ จำนวนผู้กู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร คุณสมบัติอื่น ๆ นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th
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2. ขอบเขตในการให้กู้ยืม
นักศึกษาสามารถกู้ยืม ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ โดยที่ รายได้ครอบครัว ของผู้กู้จะต้องไม่เกิน
360,000 บาทต่อปี และสามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้เดือนละ 3,000บาท
ในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้กู้สามารถกู้ยืมได้หากมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามขอบเขต
ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ดังต่อไปนี้
ลักษณะที่ 1 สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
กลุ่มสาขาวิชา
ค่าเล่าเรียน
ค่าครองชีพ
(หน่วย : บาท/ปี) (หน่วย : บาท/ปี)
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
1.1 บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ นิติศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจ
อุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน

60,000

1.2 สาขาอื่นๆ นอกจาก 1.1
2. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เกษตรศาสตร์
5. สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์
6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

50,000
70,000
70,000
70,000
90,000
200,000

36,000

ลักษณะที่ 2 สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจน ของ
การผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
กลุ่มสาขาวิชา
ค่าเล่าเรียน
ค่าครองชีพ
(หน่วย : บาท/ปี) (หน่วย : บาท/ปี)
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
2. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เกษตรศาสตร์
5. สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์
6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

60,000
70,000
70,000
70,000
90,000
200,000

36,000

25

ลั ก ษณะที ่ 3 สำหรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที ่ ศ ึ ก ษาในสาขาวิ ช าขาดแคลนหรื อ สาขาวิ ช าที ่ ก องทุ น
มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
กลุ่มสาขาวิชา
ค่าเล่าเรียน
ค่าครองชีพ
(หน่วย : บาท/ปี) (หน่วย : บาท/ปี)
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
2. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลักษณะที่ 4 สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
กลุ่มสาขาวิชา
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

60,000
70,000
70,000

36,000

ค่าเล่าเรียน
(หน่วย : บาท/ปี)
200,000

3. คำแนะนำในการกรอกขอกู้ยืม Online ผ่านเว็บไซต์
https://www.studentloan.or.th
1.1 กรอกข้อมูลสถานศึกษาให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในช่องที่มีเครื่องหมาย *
1.2 การกรอกข้อมูลคณะ ให้ขึ้นต้นด้วยคำว่า “คณะ” เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชื่อคณะ
จะต้องตรงกับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนด้วย
(ดูข้อมูลชื่อคณะได้ที่เว็บไซต์ https://studentloan.kku.ac.th
1.3 ในส่วนของข้อมูลบุคคลให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของนักศึกษาด้วย
1.4 เลือกกู้ยืมตามความต้องการ เช่น ถ้าต้องการกู้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพให้ทำเครื่องหมายถูก
ในช่องค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ หรือถ้าต้องการกู้เพียงอย่างเดียว ก็ให้เลือกเฉพาะค่าเล่าเรียนหรือ
ค่าครองชีพตามความต้องการ
1.5 ข้อสุดท้ายที่นักศึกษาห้ามลืม คือ คลิกคำว่า “บันทึกแบบ”
นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา (กยศ.มข) เบอร์โทรศัพท์ 084-4285994 ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ของกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น https://studentloan.kku.ac.th

การย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษา
เฉพาะนักศึกษาที่พักหอพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ย้ายทะเบียนบ้านเข้าใน
บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
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การติดต่อกับคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ปกครองสามารถติดต่อเกี่ยวกับนักศึกษา โดยผ่านคณะฯ ดังนี้
1. ติดต่อที่ งานวิชาการ
โทร. 043-424-820 หรือ มือถือ 081-717-7871
คุณอรวรรณ ดีสุรกุล
หัวหน้างานวิชาการ
มือถือ 094-514-1195
e-mail : uorawa@kku.ac.th
คุณพรพิมล คะโยธา
หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
มือถือ 086-857-6256
e-mail : porkay@kku.ac.th
2. ติดต่อที่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ ดร.สุรชัย พิมหา
มือถือ 086-863-8339
e-mail : suraphi@kku.ac.th
3. ติดต่อที่ นายกสโมสรนักศึกษา
นายนภสินธุ์ ทองโคตร
มือถือ 066-062-0262
e-mail : Noppasin.t@kkumail.com
4. ติดต่อที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคน
นักศึกษาใหม่สามารถเข้าดูรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่
https://reg.kku.ac.th/registrar/home.
5. ติดต่อที่ กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์
โทร. 043-424-820
โทรสาร 043-424-821
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40002

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีการศึกษา 2565
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ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.สุพจน์ คำสะอาด

ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง

ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์

อ.ดร.พรพิมล ชูพานิช

อ.ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม

อ.ดร.นครินทร์ ประสิทธิ์

อ.ดร.นพรัตน์ เสนาฮาด

อ.นัฐชานนท์ เขาราธ

อ.วรวรรณ ภูชาดา

อ.กชกร อึ่งชืน่

นางอรวรรณ ดีสุรสกุล

นางศุภานัน พรมขอนยาง

นางสาวอรุณรัตน์ ศิลารัตน์

นายศรศักดิ์ อุระ

นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

อ.ดร.ประภัสรา ศิริกาญจน์

น.ส.วีรินทณ์ ขันธะติวงศ์

อ.ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์

นางพรพิมล คะโยธา

น.ส.ธิรดา บุณทองแพง
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ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล
ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา
นางอรวรรณ ดีสุรกุล
รูปเล่ม
นางพรพิมล คะโยธา
นางสาวคีตภัทร รีวงษา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้างานวิชาการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
นักศึกษาช่วยงาน

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
1.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย พิมหา
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ คำสะอาด
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฎนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์
6.อาจารย์ ดร.พรพิมล ชูพานิช
7. อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม
8. อาจารย์ ดร.ประภัสรา ศิริกาญจน์
9. อาจารย์ ดร. ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์
10.อาจารย์ ดร.นครินทร์ ประสิทธิ์
11.อาจารย์ ดร.นพรัตน์ เสนาฮาด
12.อาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ
13.อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา
14.อาจารย์กชกร อึ่งชื่น
15.นางอรวรรณ ดีสุรกุล
16.นางศุภานัน พรมขอนยาง
17.นางสาวอรุณรัตน์ ศิลารัตน์
18.นายศรศักดิ์ อุระ
19.นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร
20.นางสาววีรินทณ์ ขันธะติวงศ์
21.นางพรพิมล คะโยธา
22.นางสาวธิรดา บุณทองแพง
นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
1.นายนภสินธุ์ ทองโคตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกสโมสรนักศึกษา
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