
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำานาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับมอบหมายในการด�าเนินการจัดตั้งวิทยาเขตใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี  
จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีพื้นที่รองรับการเรียนการสอน 2 ส่วน คือ

พื้นท่ีส่วนที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณภายในศูนย์ราชการที่ 1 (ศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ) 
ต�าบลโนนหนามแท่ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ มีเนื้อที่จ�านวน 43 ไร่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

259 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ตำาบลโนนหนามแท่ง อำาเภอเมือง จังหวัดอำานาจเจริญ 37000
โทร. 045-523-211 โทรสาร 045-523-211

Website : www.am.mahidol.ac.th
Facebook : www.facebook.com/mahidol.amnatcampus

วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยของจังหวัดโดยมีมาตรฐานทางวิชาการและวิจัย

พันธกิจ
1.  ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย
2.  จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
3.  สร้างเครือข่ายวิจัย
4.  ให้บริการวิชาการกับสังคม

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่  2  การศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและยั่งยืน

 วัฒนธรรมองค์กร
M  Mastery เป็นนายแห่งตน
A  Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H  Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I  Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D Determination  แน่วแน่ท�า กล้าตัดสินใจ 
O  Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L  Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น�า

กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

พื้นท่ีส่วนที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณป่าดงบังอี่ ป่าดงหัวกอง ต�าบลสร้างนกทา อ�าเภอเมือง  
จังหวัดอ�านาจเจริญ มีเนื้อที่จ�านวน 384 ไร่

(แผนที่พื้นที่ส่วนที่ 1)



จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอน

-  นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เรียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
-  นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เรียน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอ�านาจเจริญ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาย

วิทยาศาสตร์ตามระเบียบการคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัมหดิลโดยระบบโควตา 
ระบบแอดมิดชั่นและสอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของส�านักงาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่น้อยกว่า 2.50
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา

นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการประจ�าเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ภาคเอกชนทั่วไป นักวิจัย
วิธีการรับนักศึกษา

1.  ระบบมหิดลรับตรง (7 วิชาสามัญ)
 -  โควตาจังหวัดอ�านาจเจริญ
 -  โควตา 20 จังหวัดในภาคอีสาน

2.  ระบบกลาง (Admissions) ทั่วประเทศ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี
Bachelor of Public Health (B.P.H)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ปี
Bachelor of Nursing Science (B.N.S)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 4 ปี
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) B.Sc. (Agriculture)

วิชาเอก: วิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะ 
(Agricultural Science for Well-being)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
B.A. (Innovation for Social and Environmental Management)

จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
เป็นหลักสูตรที่มุ ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการด้วยองค ์

ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ฐานทรัพยากร วิถีชุมชน  
และวิถีธรรม เรียนรู ้ทั้งภาคทฤษฎีและการเรียนรู ้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติจริง ในบริบท 
ระบบการเกษตรเพื่อสุขภาวะ เพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู ่ความมั่นคงทางอาหาร  
การพึ่งตนเองได้ และการปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การจัดการเรียนการสอน

-  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
-  นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เรียน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอ�านาจเจริญ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 (ทางการเกษตร) หรือเทียบเท่า

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา
ผู ้ประกอบการทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ข้าราชการ (นักวิชาการเกษตร)  

งานเอกชน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อาชีพอิสระ และศึกษาต่อโท-เอก

วิธีการรับนักศึกษา ช่วงรับสมัคร

1)  ระบบรับตรงโดยคณะ
ตุลาคม 

ถึง 
พฤศจิกายน

 -  โควตาโรงเรียนพื้นที่จังหวัดอ�านาจเจริญ

 -  โควตาค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง (ทั่วประเทศ)

 -  โควตาทายาทเกษตรกร (ทั่วประเทศ)

 -  โควตาทั่วไป (ทั่วประเทศ) มกราคม

2)  ระบบมหิดลรับตรง (7 วิชาสามัญ)  20 จังหวัดภาคอีสาน พฤศจิกายน

3)  ระบบกลาง (Admissions) ทั่วประเทศ พฤษภาคม

นักวิชาการ

อาชีพในอนาคต

นักวิจัย
นักวิชาการ

เจ้าหน้าที่
ชุมชนสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และเอกชน

นักพัฒนา

ธุรกิจส่วนตัว

จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอน

-  นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เรียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
-  นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เรียน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ
 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอ�านาจเจริญ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาย

วทิยาศาสตร์ตามระเบยีบการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยมหดิลโดยระบบโควตา 
ระบบแอดมิดชั่นและสอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของส�านักงาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่น้อยกว่า 2.75
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา

เมื่อส�าเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานีอนามัยและศูนย์บริการ
สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาจารย์หรือนักวิชาการ และสามารถศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและเอกทางการพยาบาล
วิธีในการรับนักศึกษา

1.  ระบบมหิดลรับตรง (7 วิชาสามัญ) ทั่วประเทศ
2.  ระบบกลาง (Admission) ทั่วประเทศ

จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
ในยุคปัจจุบันที่เป็นสังคมของการแข่งขัน นวัตกรรมการจัดการมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ในการท�าให้เกดิกระบวนการจดัการสงัคมและสิง่แวดล้อมในแนวทางใหม่ๆ หลกัสตูรจงึมุง่เน้น
ผลติบัณฑติให้มอีงค์ความรู ้ทกัษะ ความคดิเชิงระบบ และมคีวามสามารถในการจดัการสงัคม
และสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง 
และน�าไปปฏิบัติจนเกิดผล สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทในสังคม 
และทันต่อยุคสมัยตามกระแสโลกาภิวัตน์
การจัดการเรียนการสอน

-  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
-  นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เรียน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอ�านาจเจริญ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า 

วิธีการรับนักศึกษา
1.  ระบบรับตรงโดยคณะ
 - โควตาโรงเรียนพื้นที่จังหวัดอ�านาจเจริญ 
 - โควตาทั่วไป (ทั่วประเทศ)
2.  ระบบมหิดลรับตรง 20 จังหวัดภาคอีสาน
3.  ระบบกลาง (Admissions) ทั่วประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา


