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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
สาขาวิชา   สาธารณสุขชุมชน 
     
     หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย:  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ชื่อภาษาอังกฤษ:     Associate  Program in Community Health 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):          อนุปริญญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ชื่อย่อ (ไทย):  อ.(สาธารณสุขชุมชน)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):      Associate Degree Program in Community Health 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):       A.(Community Health) 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียน 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
4.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
4.3 การรับเข้าศึกษา 

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดีและ
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน  พุทธศักราช 2560 

4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

หรือหน่วยงานอื่น 
4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

 ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
ใหม่  

พ.ศ. 2554  
5.2 กรรมการหลักสูตรร่วมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 1/ 
2563  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2563 
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5.3  อนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
2/2563  เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์  2563 

5.4 สภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2563  
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2563 
5.5 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ....../............. เมื่อวันที่ 

................./ ...................../........................ 
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ.  
2565  

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

7.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
7.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  
7.3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในหน่วยงานอื่นที่เป็นภาคเอกชน  

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ชื่อ – สกุล 

 
เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
จาก ปี 

นางสุมาลี รองนวล 394070000XXXX ข้าราช 
การ

บำนาญ 

วุฒิบัตรการ
พยาบาล 
เฉพาะทาง 
พย.ม 
 
พย.บ. 
 
ส.บ 
ปกศ.พย 
 

การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 
 
การพยาบาล 
สุขภาพจิตและจิตเวช 
การพยาบาลและ 
ผดุงครรภ์ 
สาธารณสุขศาสตร์ 
การพยาบาลและ 
ผดุงครรภ์ 

สภาการพยาบาล 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช 

2554 
 
 

2551 
 

2546 
 

2536 
2532 

นายสมพร 
ขุมทองรัตนกุล 

390010002XXXX 
 
 
 

 

 กศ.ม. 
 
พท.บ 
ค.บ. 
กศ.บ. 

เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 
แพทย์แผนไทย 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภฎัสงขลา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

2538 
 

2558 
2540 
2530 

นางสาวกฤษณวรรณ 
เสวีพงศ์ 

590069900XXXX - กศ.ม. 
วท.บ. 

การวิจยัและประเมิน 
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2556 
2546 

 

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยชุมชนสงขลาและหน่วยฝึกประสบการณ์ 
 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

10.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
–SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม 
สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพ่ือเสริมแนวคิด “ ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี 
2030     ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยม
ความมั่นคง   มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า การพัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง  และมีคุณภาพ  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย ซึ่งสัมพันธ์
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดยุทธศาสตร์ที่ยังมุ่งการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จากการพัฒนาประเทศ ใน
ปัจจุบันส่งผลให้เกิด     การเปลี่ยนแปลงหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการศึกษา ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และด้านสาธารณสุข ซึ่งจากความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ของประชากรในสังคม  ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือการดำรงชีพ  และ
การเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การละเลยการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ทำให้เกิ ด
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ  ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคเครียด และอุบัติภัย  ต่าง ๆรวมถึงโรคติดเชื้อที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและอุบัติขึ้น  เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สาย
พันธ์ใหม่ 2009 ไข้หวัดนก  โรคไข้ซิกา และที่ยังคงเป็นปัญหาและยังไม่มียารักษาในปัจจุบันนี้  ได้แก่  โรคโคโร
น่า ที่กำลังมีการศึกษาค้นคว้าแนวทาง   การรักษาในขณะนี้  จากจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ประชากรของ
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าในปี 2573 
ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากร แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2562 - 
2565) ได้กำหนดจุดยืนเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งบนพ้ืนฐานสังคม พหุวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของคน 
สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ 
น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน  ซึ่งการเตรียมพร้อมในการรองรับ การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง การ
พัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การเตรียมบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน  รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน ให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ ในขณะที่บางพ้ืนที่ที่มีความเฉพาะสูง เช่น พ้ืนที่ชนบท  ทุรกันดาร ห่างไกลหรือ
ชายแดน หรือพ้ืนที่สถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งจังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 4 อำเภอ ได้แก่  อำเภอเทพา  อำเภอ
สะบ้าย้อย  อำเภอนาทวี  และอำเภอจะนะ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นพ้ืนที่ปรากฏ
เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อ
การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอาจทำได้ยากลำบาก ในการเดินทางเมื่อเจ็บป่วยด้วยความหวาดกลัว  การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนคนไทย มุ่งให้คนไทยมี
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ที่สามารถปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดเท่าทัน มีภาวะความเป็นผู้นำด้านการทำงาน ที่
สามารถชี้นำตนเองในการพัฒนาการสร้างงานและอาชีพ และตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีสติ และ
จิตสำนึกด้านศีลธรรม ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า ดังนั้นการเรียน
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายไปที่ผู้เรียนจะใช้ความรู้ในสาระหลักไปบูรณาการสั่งสมประสบการณ์
กับทักษะ 3 ทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 

ดังนั้นการจะดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่เฉพาะแบบนี้ จึงต้องมีบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่
เพียงพอ กระจายตัวให้บริการในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการ
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สุขภาพปฐมภูมิให้มีขีดความสามารถเพ่ิมมากขึ้น จากปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่มาเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน ทั้งครอบคลุมตามบริบทพ้ืนที่โดยกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค
และการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่ มีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา มุ่งการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน การฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป และมีแนวโน้ม

ของการเพ่ิมของประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น ตลอดจนการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ โรคระบาด  หรือ
โรคอุบัติใหม่ อีกทั้งการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามา ทำให้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของคนไทย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในสังคมยุค
ใหม่  ปัจจุบันการเกิดโรคต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างซับซ้อน โรคอุบัติใหม่ ร้ายแรงหลายโรคแพร่ระบาด
ไปพร้อมกันในหลายประเทศ โรคติดต่อร้ายแรงและโรคไม่ติดต่อมีการอุบัติซ้ำ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ทำให้สุขภาพ
และความเจ็บป่วยเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของประชากรจากพ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีล้าหลังไปสู่ที่ที่สูงกว่า ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งปัญหา
สภาพแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่พิเศษมีข้อจำกัดในการ
เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข  

ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนมุ่งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
ที่มีสมรรถนะทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันและควบคุมโรค  การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ การฟ้ืนฟู
สุขภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งสามารถลดอุปสรรคต่าง ๆ ของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  

11.ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และข้อ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม 

สภาพแวดล้อม หลักสูตรจำเป็นต้องพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมุ่งที่จะพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เสี่ยงภัย ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ทางด้านสาธารณสุข เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคคล  ครอบครัว  ชุมชนในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองเป็นสำคัญ  และสามารถนำความรู้  ทักษะด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ  การส่งเสริมสุขภาพ  การ
ควบคุมโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพ และสามารถให้บริการเชิงรุกเพ่ือดูแลสุขภาพแบบบูรณาการทั้งกาย  จิต  
สังคม  และจิตวิญญาณ  ตามการเปลี่ยนแปลง ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐใน
พ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลในพ้ืนที่ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และหลักสูตรมุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ ซึ่งหลักสูตรเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ในพ้ืนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในเพ่ือสร้างการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสามารถกลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด้วยความสามารถที่เหมาะสมและมี
ความมั่นใจ  
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11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ
ของ 

วิทยาลัยชุมชนที่มุ่งให้การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ทัศนคติและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนอันนำไปสู่  การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการจัดการทรัพยากร เพ่ิมมูลค่าให้แก่ทรัพยากรบุคคล 
ในชุมชน สั่งสมประสบการณ์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสู่การพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและร่วม
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาศึกษาพัฒนา
ตนเองให้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ และมุ่งธำรงปณิธานในการผลิตผู้จบการศึกษา
ที่ดี เก่งและมีความสุข ได้บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองต่อปัญหา
สุขภาพ ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางด้านสาธารณสุข และ
ส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการฝึกงานในชุมชนร่วมกับอาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง และสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เฉพาะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ 

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  ใช้ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 12.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

  ไม่มี 
 12.3 การบริหารจัดการ 

การดำเนินการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรหน่วยงานภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยชุมชนโดยมีคณะกรรมการหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
การบริหารหลักสูตร อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตร  การปรับปรุง/ทบทวนหลักสูตร  การตรวจสอบ  การ
ปรับปรุงแก้ไข  การนำหลักสูตรไปใช้ อีกทั้งการประสานงานรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการ
พิจารณารายวิชาด้านเนื้อหาสาระ  การจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  เป็นนักสาธารณสุขชุมชนที่มีความรู้ คู่คุณธรรม นำทักษะ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

 1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรที่สร้างนักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน สามารถปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน  ท่ามกลางความขาดแคลนบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารหรือในพ้ืนที่ชายแดนที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข หรือพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ลดปัญหาการโยกย้าย
กำลังคนด้านสุขภาพ ทำให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดการศึกษา
ด้านสาธารณสุขชุมชน เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 

  (1) มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน 

  (2) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ทางด้านสาธารณสุข  การบริการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
และป้องกันโรค การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

  (3) สามารถให้บริการปฐมภูมิแบบองค์รวม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน  

  (4) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ของชุมชน 
   (5) เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน สามารถเชื่อมประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสุขภาพชุมชน  
   (6) มีความสามารถและประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
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1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษา 

- สำรวจติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษา 
- นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์
สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกอย่าง
ต่อเนื่อง 

- รายงานการติดตามความ
พึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษา 
- รายงานการนิเทศติดตาม 

2. พัฒนาการจัดการเรียน การ
สอนให้ผู้สำเร็จการศึกษา มี
ทักษะปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
พร้อมที่จะปฏิบัติงานในชุมชน 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
แหล่งฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุข
ชุมชนกับสถาบันการศึกษา 
- จัดระบบห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
และสื่อการเรียนรู้ที่จำลองสถานการณ์จริง
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนออกฝึก
ปฏิบัติการ 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและบุคลากร
แหล่งฝึกประสบการณ์
สาธารณสุขชุมชนต่อการ
ปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
ของนักศึกษา 
 

3. พัฒนาทักษะการสอน/ การ
ประเมินผลของอาจารย์ ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้น 
การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะ ในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
-พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้น
การสอนตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้สอน 
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
สอน การประเมินผลตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ผู้สอน 
ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากระดับ
คะแนนเต็ม 5 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการสอนตาม
แนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

4.การปรับปรุงหลักสูตร
อนุปริญญาสาขาสาธารณสุข
ชุมชนให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
- นำผลจากการประเมินจาก มคอ.7 มา
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
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1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  - ไม่มี- 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  - ไม่มี – 
2. การดำเนินการของหลักสูตร 

2.1 ระยะเวลาของการดำเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 

 2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนมิถุนายน 
 2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และ

คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีบางคนอาจจะได้เรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาน้อย และปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ อาจมีปัญหาด้านการเรียนได้  

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  
 จัดให้มีการทดสอบเพ่ือประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็น ก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก นักศึกษา

ทุกคนต้องเข้าเรียนปรับความรู้พ้ืนฐานก่อน  
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปทีี่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปทีี่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปทีี่ 3 - - 40 40 40 

รวม 40 80 120 120 120 
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ - - 40 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

รายละเอียดรายจ่าย ภาคการศึกษา 
1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 รวม 

ค่าตอบแทนผู้สอน (1 ห้อง x 15 ชม. /สัปดาห์ x 
15  สัปดาห์ x 270 บาท) 

60,750 60,750 60,750 60,750 60,750 60,750 364,500 

ค่าวัสดุการศึกษา (40 คน x 400 บาท/คน/ภาค
เรียน) 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 96,000 

ค่าบำรุงหน่วยบริการการศึกษา (40 คน x 150 
บาท/คน/ภาคเรียน) 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 36,000 

รวมทั้งสิ้น 112,750 112,750 112,750 112,750 112,750 112,750 496,500 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบระบบชั้นเรียน  และระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
 เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต  
 3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จำนวน  18 หน่วยกติ 
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   จำนวน  39 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาบังคับ   จำนวน  30 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเลือก   จำนวน  6 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาการฝึกงาน  จำนวน  3 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รวม      ไม่น้อยกว่า   90  หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 

3.1.1 การกำหนดรหัสวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด 
ดังนี้ 

ศท XX XX 
                                                                 ลำดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                                                 รหัสกลุ่มวิชา 
         01 กลุ่มวิชาภาษา 
         02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         03 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
                                                                 อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 

   หมวดวิชาเฉพาะ 
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑ์กำหนดรหัสวิชา ดังนี้ 

       สช XX XX 
                                                                 ลำดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา 
                                                                 ลำดับทีข่องสาขาวิชา 
                                                                 ชื่อสาขาวิชา   

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
(1)กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต(ท-ป-ศ) 
ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา  3 (2-2-5) 
GE 0101  Thai for Intellectual Development 
ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3 (2-2-5) 
GE 0102  English for Communication 1 
ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 (2-2-5)  
GE 0103  English for Communication 2 

  ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
GE 0104  Skill Speaking and Writing Development 

  ศท 0105  ปัญญาจากวรรณกรรม   3 (2-2-5) 
GE 0105  Wisdom Through Literature 
ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3 (2-2-5)  
GE 0106  English Through Recreation 
ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน    3 (2-2-5) 
GE 0107  Neighboring Countries Language    
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   (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
GE 0201  Province Studies 
ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  3 (2-2-5)  
GE 0202  Arts and Skills for Self Development 
ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 
GE 0203  Civics and Social Responsibility 

  ศท 0204  พลังของแผ่นดิน    3 (2-2-5) 
  GE 0204  Vitality of the Land 

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
ศท 0301  การเข้าใจดิจิทัล    3(2-2-5) 
GE 0301  Digital literacy 
ศท 0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 
GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 
ศท 0303  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
GE 0303  Science and Environment for Life 

  ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  3 (2-2-5)  
  GE 0304  Computer Program 
  ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  3 (2-2-5) 
  GE 0305  Mathematics in Daily Life 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

1. รายวิชาบังคับ     จำนวน 24 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา       จำนวน 9 หน่วยกิต 

  รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต(ท-ป-ศ) 
  ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา  3 (2-2-5) 
  GE 0101  Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3 (2-2-5) 
  GE 0102  English for Communication 1 

  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 (2-2-5) 
  GE 0103  English for Communication 2 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จำนวน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
  GE 0201  Province Studies 
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 ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  3 (2-2-5)  
GE 0202  Arts and Skills for Self Development 

  ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 
GE 0203  Civics and Social Responsibility 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
ศท 0301  การเข้าใจดิจิทัล    3 (2-2-5) 
GE 0301  Digital literacy 
ศท 0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 
GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 

  2. วิชาเลือก       6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จำนวน  18 หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
  สช 0501  เคมีสาธารณสุข    3(2-2-5) 

 CH 0501  Public Health Chemistry 
  สช 0502  ชีววิทยาสาธารณสุข   3(2-2-5) 

 CH 0502  Public Health Biology 
  สช 0503  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   3(2-2-5) 

 CH 0503  Microbiology and Parasitology 
  สช 0504  มนุษย์ชีวเคมี    3(2-2-5) 

 CH 0504  Human Biochemistry 
  สช 0505  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 

 CH 0505  Human Anatomy and Physiology 
  สช 0506  เภสัชศาสตร์สาธารณสุข   3(2-2-5) 

 CH 0506  Public Health Pharmacy 
 
(2) กลุ่มวิชาชีพ จำนวน   39  หน่วยกิต 

         (2.1) วิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
  สช 0507  การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) 

 CH 0507  Public Health and Community Health 
  สช 0508  ระบาดวิทยา    3(3-0-6) 

 CH 0508  Epidemiology 
  สช 0509  การป้องกันและควบคุมโรค   3(2-2-5) 

 CH 0509  Prevention and Disease Control  
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  สช 0510  การบริการปฐมภูมิ 1   3(2-2-5) 
 CH 0510  Primary Medical Care 1 

  สช 0511  การบริการปฐมภูมิ 2   3(1-4-4) 
 CH 0511  Primary Medical Care 2 

  สช 0512  การส่งเสริมสุขภาพชุมชน    3(2-2-5) 
 CH 0512  Community Health Promotion  

  สช 0513  อนามัยการเจริญพันธุ์   3(2-2-5) 
 CH 0513  Reproductive Health    

  สช 0514  อนามัยสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 CH 0514  Environmental Health  

  สช 0515  การฟ้ืนฟูสภาพ    3(2-2-5) 
 CH 0515  Rehabilitation  

  สช 0516  การบริหารงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 
 CH 0516  Public Health Administration 

   (2.2) วิชาเลือก             จำนวน            6  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
  สช 0517  สุขภาพจิตชุมชน    3(3-0-6) 

 CH 0517  Community Mental Health 
  สช 0518  ทันตสาธารณสุข    3(3-0-6) 

 CH 0518  Dental Health  
  สช 0519  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  3(3-0-6) 

 CH 0519  Health Education and Health Behavior 
  สช 0520  ชีวสถิติสาธารณสุข    3(3-0-6) 

 CH 0520  Public Health Biostatistics 
  สช 0521  โภชนาการชุมชน             3(3-0-6)  

 CH 0521  Community Nutrition 
  สช 0522  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 

 CH 0522  Occupational Health and Safety 
  สช 0523  การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน  3(3-0-6) 

 CH 0523  Community and Home Health Care 
  สช 0524  การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน   3(2-2-5) 

 CH 0524  Community Health Development   
  สช 0525  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ   3(2-2-5) 

 CH 0525  Health Care for Aging      
  สช 0526  การคุ้มครองผู้บริโภค   3(2-2-5) 
   CH 0526  Consumer Protection 
   (2.3) วิชาการฝึกงาน      จำนวน            3  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา       นก.(ชั่วโมง) 
  สช 0527  ฝึกประสบการณ ์         3(300) 
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 CH 0527  Field Experience in Community Health 
 

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี 
 เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือต่ างสาขาวิชาก็ ได้  หรือ เลื อกจากหลักสู ตร อ่ืน ใด ในระดับ เดี ยวกันจากวิทยาลั ยชุมชน อ่ืนๆ  
โดยไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะ
เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษาในแต่ละชั้นปี 
แผนการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ตลอดหลักสูตร 

 
 

หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต  
 
รวม 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 1
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 2
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 1
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 2
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 1
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 2
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 9 9 6 3 3  30 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 57 หน่วยกิต        

          2.1 วชิาพ้ืนฐานวิชาชพี 18 หน่วยกิต 6 6 6    18 
          2.2 วชิาชีพ 39 หน่วยกิต        

1) วิชาชีพบังคับ 30 หน่วยกิต    12 12 6 30 
2) วิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต   3   3 6 
3) วิชาการฝึกงาน 3 หน่วยกิต      3 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต      3 3 
รวม 15 15 15 15 15 15 90 

 

3.1.5 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ศท  0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท  0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท  0301 การเข้าใจดิจิทัล 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  0501 เคมีสาธารณสุข 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  0502 ชีววิทยาสาธารณสุข 3(2-2-5) 

รวม 15(10-10-25) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ศท  0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท  0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท  0201 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  0504 มนุษย์ชีวเคมี 3(2-2-5) 

รวม 15(10-10-25) 
 
 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรปรับปรุง 2561 หน้า 17 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ศท  0202 ศิลปะกับการใช้ชีวิต 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท  0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ

มนุษย์ 
3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ สช  0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  xxxx xxxxx 3(x-x-x) 

รวม 15(11-8-26) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ศท  0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุข

ชุมชน 
3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ สช  0508 ระบาดวิทยา 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ สช  0510 การบริการปฐมภูมิ 1 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 3(2-2-5) 

รวม 15(12-6-27) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ สช  0509 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  0511 การบริการปฐมภูมิ 2 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ สช  0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  0516 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ สช  0527 ฝึกประสบการณ์ 3(300 ชม.) 

รวม 15(10-304-22) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ศท  0204 พลังของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  0513 อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  0515 การฟ้ืนฟูสภาพ 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ สช  xxxx xxxxx 3(x-x-x) 

วิชาเลือกเสรี สช  xxxx xxxxx 3(x-x-x) 
รวม 15(10-10-25) 
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3.1.6 คำอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 

  ศท 0101   ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา    3 (2-2-5) 
  GE 0101      Thai for Intellectual Development 

 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความสำคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า 
การฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา   การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และ
สร้างสรรค ์

 

ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3 (2-2-5)
 GE 0102  English for Communication 1 

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
  
 

ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3 (2-2-5) 
  GE 0103  English for Communication 2 

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน 
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มาก่อน 
 

ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 
GE 0104   Skill Speaking and Writing Development 

 ความสำคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ การ
นำเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าและการทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
 

  ศท 0105  ปัญญาจากวรรณกรรม     3 (2-2-5) 
  GE 0105  Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า โลกทัศน์ 
ค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 

ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ    3 (2-2-5) 
GE 0107  English Through Recreation 

 ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การนำ
คำศัพท์ สำนวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 
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ศท 0107  ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน     3 (2-2-5) 
GE 0107  Neighboring Countries Languages 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คำศัพท์และสำนวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa 
Malaysia) หรือภาษาพม่า (Burmese)) 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ศท 0201  จังหวัดศึกษา     3 (2-2-5) 

GE 0201  Province Studies   
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 

เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชุมชน 
 

  ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต   3 (2-2-5) 
  GE 0202   Arts and Skills for Self-Development 

การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิต  ภาวะผู้นำ 
การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคลในชุมชนที่เป็น
แบบอย่างการดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
 

ศท 0203  พลเมอืงกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 
GE 0203  Civics and Social Responsibility 

ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม การจัดทำโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
 

ศท 0204  พลังของแผ่นดิน     3 (2-2-5) 
GE 0204  Vitality of the Land 

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    (ร.9)  
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทำโครงงาน 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ  ๖ หน่วยกิต 
ศท 0301  การเข้าใจดิจิทัล     3  ( 2 -2 -5 )

 GE 0301  Digital Literacy 
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์ 

การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ 
ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ศท 0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา   3 (2-2-5) 
GE 0302   Creative Thinking and Problem Solving  

การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ
แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา  
 
 

ศท 0303  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  3 (2-2-5) 
   GE 0303  Science and Environment for Life 

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป         3 (2-2-5) 
 GE 0304  Computer Program 

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวล 
ผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ         
การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย 
 

ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       3 (2-2-5) 
GE 0305  Mathematics in Daily Life 

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่างๆ 
การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคำนวณภาษี กำไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด 
ขั้นตอนในการสำรวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น 
ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
สช 0501  เคมีสาธารณสุข  3 (2-2-5) 
CH 0501  Public Health Chemistry   

คุณสมบัติของสาร โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  พันธเคมี  มวลสารสัมพันธ์  คุณสมบัติของก๊าซ 
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส ปฏิกิริยาอ็อกซิเดชันรีดักชัน  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
และอนุพันธ์ เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม สารเคมีในชีวิตประจำวัน และการใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย ใน
ห้องปฏิบัติการทางเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพ้ืนฐานปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีและ ผลกระทบของการ
ใช้สารเคมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 

สช 0502  ชีววิทยาสาธารณสุข  3(2-2-5) 
CH 0502  Public  Health Biology   

หลักการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อ หลักเบื้องต้นของเมตาบอลิซึมในเซลล์ และ
สิ่งมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีต่อเซลล์ การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต การหายใจและการลําเลียงสารใน
ร่างกาย ขบวนการตอบสนองและการประสานงานภายในของร่างกายทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 
หลักพันธุกรรม ความผิดปกติของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับชีววิทยาสาธารณสุข กําเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และฝึก
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี 
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สช 0503  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-2-5) 
CH 0503  Microbiology and Parasitology   

ลักษณะของจุลชีววิทยา การจำแนก ประเภท สัณฐานณวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สำคัญ การ
เจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและพันธุศาสตร์ ของจุลินทรีย์และปรสิต การควบคุมจุลินทรีย์ จุลชีวทางอาหาร การ
สุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน ความสัมพันธ์ของปรสิตกับการก่อให้เกิดโรคหรือโทษต่อมนุษย์ การ
รวบรวมและเก็บตัวอย่างปรสิต เทคนิคพ้ืนฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ใน
งานจุลชีววิทยาและศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อต้านการติดเชื้อจุลชีพ หรือปรสิต 
 

สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี   3(2-2-5) 
CH 0504 Human Biochemistry  

ลักษณะโมเลกุลของสาร ในสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของเซลล์ และองค์ประกอบของ
เซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูด
ซึมอาหาร กระบวนการและสารจำเป็นที่เกี่ยวข้องในเมตาบอลิซึมของสารอาหาร (โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิปิด  
และกรดนิวคลีอิก) ในร่างกายภาวะปกติและในบางโรคท่ีพบบ่อย ฝึกการนำความรู้ไปใช้ในการป้องกัน วินิจฉัย  
และพยากรณ์โรคที่พบบ่อย 
 

สช 0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์   3(2-2-5) 
CH 0505 Human Anatomy and Physiology  

แนวคิดความหมาย ความสำคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและคำศัพท์ทางกายวิภาค
และสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง  ๆ ของร่างกาย 
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ หน้าที่และการทำงานของร่างกาย
มนุษย์ที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ในภาวะปกติในวัยต่าง ๆ การทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่าง 
ๆ ของร่างกายซึ่งทำหน้าทีประสานกันเพ่ือให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล  
 

สช 0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข  3(2-2-5) 
CH 0506 Public Health Pharmacy  

หลักการพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาที่ใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน และการบำบัดโรคเบื้องต้น กระบวนการดูดซึมยา 
การเปลี่ยนแปลงยา การกระจายตัวของยา การขับถ่ายยา การออกฤทธิ์ของยาต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
หลักการใช้ยา การคำนวณขนาดของยา การแบ่งกลุ่มยา การประยุกต์ใช้ยาในการรักษาโรคต่าง ๆ อันตรายและ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ยาสามัญประจำบ้าน การใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาอย่างสมเหตุผล บัญชียา
หลักแห่งชาติ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับยา การสืบค้นข้อมูลยาจากฐานข้อมูลต่าง ๆ   
 

สช 0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0507 Public Health and Community Health  

ความหมาย ประวัติ ความเป็นมา หลักการ การดำเนินงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชนและ
สาธารณสุขมูลฐาน โครงสร้างระบบบริการและบทบาทการสาธารณสุขในประเทศไทย ปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศและท้องถิ่น แนวคิดและรูปแบบของการบริการสาธารณสุข แผนพัฒนาสาธารณสุขและนวัตกรรม
สาธารณสุขของประเทศ การนำความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ในงานสาธารณสุข แนวคิดและ
หลักการทำงานในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ การส่งเสริมบทบาทชุมชนในการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้นำ  
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การวิเคราะห์ชุมชน  การเข้าถึงชุมชน การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชนและการนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขที่ยั่งยืนของชุมชน 
 
 

สช 0508 ระบาดวิทยา 3(3-0-6) 
CH 0508 Epidemiology   

แนวคิดหลักการและวิธีทางระบาดวิทยา ความสำคัญของระบาดวิทยาต่องานด้านสาธารณสุขธรรมชาติ
ของการเกิดโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค ลักษณะของบุคคล สถานที่ และเวลา การวัดการป่วยและการ
ตาย ดัชนีอนามัย แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและ
โรคไร้เชื้อ การตรวจจับการระบาดของโรค การเฝ้าระวังโรคและการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการ
สอบสวนโรค ทางระบาดวิทยา โดยใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคและความ
ผิดพลาด ที่พบบ่อยในทางระบาดวิทยา 
 

สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค 33(2-2-5) 
CH 0509 Prevention and Disease Control  

แนวคิด ความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
ปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ
และโรคประจำถิ่น ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้ เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรค 
ผลกระทบของโรคที่มีต่อสุขภาพกายและจิตใจ หลักและวิธีการการป้องกันและควบคุมโรคและพาหะนำโรค 
ภูมิคุ้มกันโรคและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมโรคระบาด พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การป้องกันโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ การตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แนวคิด หลักการการป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อ         ในสถานพยาบาลและชุมชน เทคนิคการทำให้ปราศจากเชื้อรวมถึงยุทธศาสตร์ในการ
วางแผนป้องกันโรคต่าง ๆ 
 

สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1 3(2-2-5) 
CH 0510 Primary Medical Care 1  

แนวคิดหลักการ วิธีการปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะต่าง  ๆ  
การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในชุมชน การวัดและการประเมินสัญญาณชีพ การทำหัตถการ
เบื้องต้นตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การใช้เทคนิคการทำให้ปราศจากเชื้อและการป้องกัน       
การแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพเพ่ือ
การวินิจฉัยแยกโรคและการใช้ยาเพ่ือการบำบัดโรคเบื้องต้นตามขอบเขตกำหนด การส่งต่อผู้ป่วย การให้
คำแนะนำด้านสุขภาพและการติดตามดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานการดูแลรักษาแบบองค์รวม 

 

สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2 3(1-4-4) 
CH 0511 Primary Medical Care 2  

ฝึกปฏิบัติการบริการปฐมภูมิแบบองค์รวมด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว ผสมผสาน การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปรผล การตรวจทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยโรค การจ่ายยา 
และเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา และให้การบำบัดโรคเบื้องต้นอย่างเหมาะสมตามขอบเขตวิชาชีพ การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้น
พ้ืนฐาน การดูแลต่อเนื่องถึงที่บ้านและชุมชน การส่งต่อเพ่ือการรักษาอย่างเหมาะสมในกลุ่มโรค ความเจ็บป่วย
และภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่พบบ่อยในชุมชนทั้งด้านอายุรกรรม (โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) กุมารเวช
กรรม สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม และโรคหรือปัญหาอ่ืน ๆ ที่พบบ่อยในชุมชนและนโยบายของ
รัฐบาล  
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หมายเหตุ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ 1 มาก่อน 
 
 

สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 3(2-2-5) 
CH 0512 Community Health Promotion  

แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสําคัญของสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ แนวคิดหลักการ และ
ความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กฎบัตรเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายการส่งเสริม
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สุขศึกษา
และการสร้างเสริมสุขภาพ สุขศึกษาเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัย
เสี่ยง กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาวะของร่างกาย วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ชุมชน วัดหรือสถานประกอบการให้เหมาะสมกับเพศและวัย การฝึกทักษะ
ด้าน      การให้บริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คลินิกเด็กดี คลินิกโภชนาการ การเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค     
การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ อนามัยโรงเรียน ปัญหาโภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุ และการวินิจฉัยชุมชนเพ่ือ   
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ในสถานพยาบาลและชุมชน  
 

สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5) 
CH 0513 Reproductive Health  

แนวคิดและฝึกทักษะการดูแลการอนามัยเจริญพันธุ์ทั้ง 10 องค์ประกอบคือ การวางแผนครอบครัว 
อนามัยแม่และเด็ก โรคเอดส์ มะเร็งในระบบสืบพันธุ์ โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ การแท้งและภาวะแทรกซ้อน 
ภาวะมีบุตรยาก เพศศึกษา อนามัยวัยรุ่น ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ  ศึกษาความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขวิทยาทางเพศ การดูแลสุขอนามัยของสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอดและหลังคลอด ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชศาสตร์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยง
ดูทารกการแก้ปัญหาสุขภาพของมารดาและทารก การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวที่มีบุตรรวมทั้งการจัดการ
ครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง 

สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
CH 0514 Environmental Health   

แนวคิด หลักการและความหมายและความสำคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมาย  ด้าน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และสุขาภิบาล
อาหารและน้ำดื่มน้ำใช้ การควบคุมกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ อา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเหตุรำคาญ มลพิษสิ่งแวดล้อม       
การสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
 

 
 
 

แนวคิด หลักการและสถานการณ์เจ็บป่วย ภาวะเสี่ยงต่อความพิการ การป้องกันความพิการ ความหมาย 
ความสำคัญและรูปแบบการฟ้ืนฟูสภาพ ผู้ป่วย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผสมผสาน กายภาพบำบัด 
กิจกรรมบำบัด การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน ระบบ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการส่งต่อ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน กฎหมายและพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการเลือกวิธีการออกกำลังกายและการกีฬาที่เหมาะสมกับบุคคล 

สช 0515   การฟื้นฟูสภาพ 3(2-2-5) 
CH 0515  Rehabilitation  
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สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
CH 0516 Public Health Administration  

แนวคิด ปรัชญา และหลักการที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผน การจัดองค์การ การจัด
บุคลากร การอำนวยการและควบคุมงาน ภาวะผู้นำ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การ
ติดตามประเมินผล โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข การใช้เทคนิคเพ่ือการบริหารสาธารณสุขโดยเน้นการ
ทำงาน  เป็นทีม การมีส่วนร่วมของชุมชน นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข การประกันสุขภาพ และการ
ประกันคุณภาพการบริหารจัดการ ความหมายและความสำคัญ องค์ประกอบ ขอบเขต และกลไกลการควบคุม 
จรรยาวิชาชีพด้านสาธารณสุข รวมทั้งศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด  และกฎกระทรวง
สาธารณสุขโดยทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข การชันสูตรบาดแผล รายงานชันสูตรบาดแผล
เบื้องต้นและรายงานชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น การเป็นพยานทางการแพทย์  
 

สช 0517 สุขภาพจิตชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0517 Community Mental Health  

ความหมาย แนวคิดและความสำคัญของสุขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิต 
ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การ
ปรับตัวทางเพศ บทบาทของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนที่มีต่อสุขภาพจิต ประเภทของความผิดปกติทางจิต 
ปัญหาสุขภาพ สาเหตุและแนวทางการป้องกันและแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิตรายบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต การประเมินสุขภาพจิต การให้บริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับ
งานบริการชุมชน 
 

สช 0518 ทันตสาธารณสุข 3(3-0-6) 
CH 0518 Dental Health  

 ความสำคัญของสุขภาพปากและฟัน ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะในช่องปาก พยาธิสภาพ โรคที่พบบ่อย   ใน
ช่องปาก การตรวจวินิจฉัย การป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก ความผิดปกติเก่ียวกับฟัน การดูแลอนามัย  ใน
ช่องปาก การบำบัดฉุกเฉิน ทันตะระบาดวิทยา ทันตกรรมป้องกัน ทันตสุขศึกษา ทันตสาธารณสุขในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติและ  
งานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 

สช 0519 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6) 
CH 0519 Health Education and Health Behavior  

ความหมาย แนวคิด ขอบข่ายและหลักการสุขศึกษาและ แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์สุขศึกษาและ การ
สร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและ ปัจจัยของภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและภาวะ
สุขภาพ กลวิธีทางสุขศึกษา การวางแผนงานโครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 

สช 0520  ชีวสถิติสาธารณสุข  3(3-0-6) 
CH 0520  Public Health Biostatistics   

หลักเบื้องต้นและประโยชน์ของสถิติ ความสำคัญของสถิติ การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นทางสาธารณสุข การแจกแจงข้อมูล การนำเสนอข้อมูลสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ สถิติชีพ ตารางชีพ   
การเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ประโยชน์ของตารางชีพและสถิติตัวชี้วัดที่สำคัญในงานสาธารณสุข การทดสอบ
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สมมติฐานด้วยวิธีการ ทางสถิติและการแปรผล การนำข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ในงานสาธารณสุข การจัดทำ          
เวชระเบียน รายงานและสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุข 

สช 0521 โภชนาการชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0521 Community Nutrition    

ความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ ความต้องการอาหาร และสารอาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ ปัญหา
โภชนาการในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  ปัญหาโภชนาการของบุคคลและชุมชน การหา
ความสัมพันธ์ของปัญหาและสาเหตุของปัญหาโภชนาการ ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร พิษภัย
ของอาหาร  ผลกระทบของปัญหาโภชนาการ แนวทางการส่งเสริมแก้ไขปัญหาโภชนาการชุมชน การให้โภชน
ศึกษาเพ่ือ     ปรับพฤติกรรมบริโภค 

 

สช 0522 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
CH 0522 Occupational Health and Safety    

ความหมายและความสำคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัยอันเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ สภาวะสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการทำงาน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนทำงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม พิษวิทยาและกายศาสตร์ การสุขาภิบาลโรงงานและสถาน
ประกอบการ หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
ฟาร์ม หลักการเดินสำรวจสถานประกอบการ ระบบสวัสดิภาพในประชากรวัยทำงาน การจัดบริการอาชีวอนามัย
ในชุมชน อาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชี
วอนามัยและ           ความปลอดภัย  
 

สช 0523 การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0523 Community and Home Health Care  

สุขภาพและความต้องการของครอบครัว การวางแผนเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
รูปแบบของการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การเยี่ยมบ้าน บทบาทหน้าที่และกลวิธีของผู้ดูแล ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ 
การดูแลและการป้องกัน แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คำแนะนำ ขั้นตอนหรือวิธีการ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ป่วย ข้อควรปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ การ
อาบน้ำผู้ป่วยในเตียง การสวนอุจจาระ การจัดท่านอนและเคลื่อนไหวผู้ป่วย การดูแลบาดแผล การป้องกันแผล
กดทับ วิธีให้ยา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านและชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพ 
โภชนาการและการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน 
 

สช 0524 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5) 
CH 0524 Community Health Development  

แนวคิดและหลักการทำงานในชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการระดมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน การส่งเสริมบทบาทของชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้นำ การรวิเคราะห์ชุมชน การเข้าถึง
ชุมชน การปรับใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ในชุมชนและการนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ เพ่ือการพัฒนา
สาธารณสุข ที่ยั่งยืนของประชาชนและชุมชน ฝึกการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน  การ
เตรียมชุมชน การสำรวจชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การบันทึกผลการสำรวจทาง
สาธารณสุข การวินิจฉัย การเรียงลำดับความสำคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน  
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สช 0525 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 
CH 0525 Health Care for Aging  

สุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ เกณฑ์มาตรฐานผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ การเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ โรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันรักษาหลักการ
ปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  
 

สช 0526 การคุ้มครองผู้บริโภค 3(2-2-5) 
CH 0526 Consumer Protection  

ความหมาย ประเภท ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและข้อกำหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภค สารเคมี 
กับชีวิตประจำวัน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร อาหารเสริม สารปรุงแต่งอาหารและเครื่องสำอาง สารฆ่า
แมลงและสารกำจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานในอนาคต 
 

สช 0527 ฝึกประสบการณ์ 3(300 ชั่วโมง) 
CH 0527 Field Experience in Community Health  

ฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชน ดำเนินการให้การดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน แบบ
ผสมผสาน และองค์รวมที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของชุมชนในสถานบริการทั้งด้าน การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค กระบวนการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน  
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 3.2  อาจารย์ผู้สอน 
  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
รายวิชา/สาขาวิชาที่

สอน 
สำเร็จการศึกษา 

จาก ปี 
1 นางสุมาลี   

รองนวล 
-วุฒิบัตรการพยาบาล
เฉพาะทาง : การ
พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 
- พย.ม การพยาบาล 
สุขภาพจิตและจิตเวช 
- พย.บ.การพยาบาล
และ 
ผดุงครรภ์ 
-ส.บ สาธารณสุข
ศาสตร ์
-ปกศ.พย การ
พยาบาลและ 
ผดุงครรภ์ 
 

- ระบาดวทิยา 
- การบริหารงาน
สาธารณสุข 
- เคมีสาธารณสุข 
- การบริการปฐมภูมิ 1  
- การบริการปฐมภูมิ 2 
 

-สภาการพยาบาล 
 
 
 
-มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
-วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนสีงขลา 
 
-มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
-วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนนีครศรีธรรมราช 

2554 
 
 
 

2551 
 

2546 
 
 

2536 
 

2532 

2 นายสมพร      
ขุมทองรัตนกุล 
 
 
 
 

-กศ.ม.เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 
-พท.บ แพทย์แผน
ไทย 
-ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
-กศ.บ.ภาษาไทย 

- การสาธารณสุขและ
สาธารณสุขชุมชน 
- เภสัชศาสตร์
สาธารณสุข 
- การฟื้นฟูสภาพ 
- กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย ์

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 
-สถาบันราชภัฎสงขลา 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 

2538 
 

2558 
 

2540 
 

2530 
3 นางสาว

กฤษณวรรณ  
เสวีพงศ์ 

-กศ.ม.การวิจัยและ
ประเมิน 
-วท.บ.อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

- อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
- การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 
- การฝึกประสบการณ ์

-มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 
-มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2556 
 

2546 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒ ิ 

สาขาวิชา 
รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน 

ตำแหน่ง/
ประสบการณ์/
ความชำนาญ 

1 นางสาวลักษณา  
ชิณวงค ์

กศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 
คบ. 
ภาษาอังกฤษ 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
- ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ 

ครูชำนาญการพิเศษ 

2 นางสุธี  เทพสุริวงศ ์ ศศ.ม. ไทยคดี
ศึกษา 
ศศ.บ. การ
พัฒนาชุมชน 

- จังหวัดศึกษา 
- ศิลปะกับการใช้ชีวิต 
 

ครูชำนาญการพิเศษ 

3 นายพิพฒัน์พงษ์  
หงษ์สัมฤทธิ ์

กศ.ม. 
เทคโนโลยีและ
สื่อสารทางการ
ศึกษา 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- การเข้าใจดิจิทัล 
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
- พลเมืองกับความรับผิดชอบตอ่สังคม 

ครูชำนาญการ 

4 นางสาวกฤษณวรรณ   
เสวีพงศ์ 

กศ.ม. การวิจัย
และประเมิน 
วท.บ. อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

- อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
- การฝึกประสบการณ ์

ครู 

5 นางสาวธนพัชร   
แก้วปฏิมา  

ศศ.ม. วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 
กศ.บ. การวัดผล
การศึกษา 

- การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ครูชำนาญการ 

6 นางฟาธียา่ห์  ชูเชิด ศศ.ม. พัฒนา
มนุษย์และสังคม 
บธ.บ. การ
จัดการ 

- พลเมืองกับความรับผิดชอบตอ่สังคม 
- ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญัญา 

ครูผู้ช่วย 

 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์/ 

ความเชี่ยวชาญ 
1 นางสุมาลี รองนวล พ ย .ม .  ก า ร พ ย า บ า ล

สุขภาพจิตและจิตเวช 
พย.บ. การพยาบาลและ 
ผดุงครรภ ์
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

- ระบาดวทิยา 
- การบริหารงาน
สาธารณสุข 
- เคมีสาธารณสุข 
- การบริการปฐมภูมิ 1  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์/ 

ความเชี่ยวชาญ 
ปกศ.พย. การพยาบาล
และผดุงครรภ์ 

- การบริการปฐมภูมิ 2 

2 นายสมพร  
ขุมทองรัตนกุล 

-กศ.ม.เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 
-พท.บ แพทย์แผนไทย 
-ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
-กศ.บ.ภาษาไทย 

- การสาธารณสุขและ
สาธารณสุขชุมชน 
- เภสัชศาสตร์สาธารณสุข 
- การฟื้นฟูสภาพ 
- กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย ์

การแพทย์แผนไทย 
สาธารณสุขชุมชน 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

3 นางอรอนงค์  แซ่กี่ ศศ.ม การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน 
ส.บ. พยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 

- จุลวิทยาและปรสิตวิทยา 
- การป้องกันและควบคุม
โรค 
- การคุ้มครองผู้บริโภค 
- มนุษย์ชีวเคมี 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเทพา 

4 นางสาวหทัยรัตน์  
ชัยด้วง 

พย.ม การบริหารการ
พยาบาล 
พย.บ พยาบาลศาสตร ์
ส.บ. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- อนามัยการเจริญพันธุ ์
- ชวีวิทยาสาธารณสุข 
- การดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ
 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ 
การพิเศษ โรงพยาบาลเทพา 

5 นางสาวฮาบีบะ๊ นิตา กศ.ม. การสอนการคิด 
ศษ.บ. อิสลามศึกษา 

- ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน หัวหน้างานวิชาการและกลุ่ม
สาระ ภาษาตา่งประเทศ 

จากผลการประเมินความต้องการของผู้สำเร็จการศึกษา  นายจ้าง  และหน่วยงานองค์กรที่รับผู้สำเร็จ
การศึกษาเข้าทำงาน  มีความต้องการให้ผู้สำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง   
ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาการฝึกงานซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนก่อน
จบการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  มีดังนี้ 
 1) สามารถบูรณาการความรู้และปฏิบัติทักษะการดูแลสุขภาพแก่บุคคลทุกวัย ครอบครัว และ
ชุมชนแบบองค์รวมและผสมผสานโดยคำนึงถึงความต่างทางวัฒนธรรม และระดับภาวะสุขภาพ และระดับการ
บริการสุขภาพ 
 2) สามารถทำงานเป็นทีมและมีเครือข่ายในการให้บริการทางด้านสุขภาพ ทำบทบาทได้ทั้งผู้ นำ
และผู้ตาม แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำในสถานการณ์เฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหา 
                3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการวินิจฉัยและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน 

4) มีความสามารถดูแลด้านสุขภาพประชาชนอย่างเอ้ืออาทร จิตอาสา ด้วยหัวใจของความเป็น
มนุษย์ และศรัทธาในวิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 
 5) มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานบริการสาธารณสุข 
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 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่  3 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลาใน  1 ภาคการศึกษา  มีจำนวนชั่วโมงการฝึกงานไม่ต่ำกว่า  300 ชั่วโมง 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานโครงการหรืองานวิจัย 

       -ไม่มี- 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด - ปลูกฝังเก่ียวกับความรักท้องถิ่น  

- จัดกิจกรรมสำรวจคุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งดีงามใน
ท้องถิ่น  
- สอดแทรกแนวคิดและการปลูกฝังในทุกรายวิชา 
- จัดโครงงาน/กิจกรรม/ค่ายอาสา เพ่ือพัฒนาชุมชนด้าน 
สาธารณสุข 

2. มีจิตสาธารณะ - กิจกรรมที่ส่งเสริมการเสียสละเพ่ือส่วนรวม การช่วยเหลือ
ชุมชนหรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ในชุมชน 
- กิจกรรมกลุ่มและสถานการณ์จำลองเพ่ือส่งเสริมการมีจิต
สาธารณะ 
- จัดทำโครงงาน/กิจกรรม ศึกษาบุคคลต้นแบบทางสาธารณสุข 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา เช่น โครงการบำเพ็ญ
ประโยชน์และบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน 
- กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือสร้างจิตอาสา
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรด้านสาธารณสุข 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
2.1.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  ผลการเรียนรู้    
  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม     
  (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อ่ืน    
  (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน  ใฝ่เรียนรู้      
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า    
  กลยุทธ์การสอน    
  (1) การปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา    
  (2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ    
  (3) จัดทำโครงงานทีส่ะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม    
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล     
  (1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพ่ือนนักศึกษา      
  (2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา     
  (3) ผู้เรียนประเมินตนเอง   
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2.1.2 ด้านความรู้  
 ผลการเรียนรู้    
  (1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่าง
ต่อเนื่อง     
  (2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เขาใจ
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
  (3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผล กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน     
  (4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และ เทคโนโลยี  
 กลยุทธ์การสอน    
  (1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทำด้วยตนเองหรือการกระทำเป็น 
กลุ่ม    
  (2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนไดศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และ นำเสนอความรู้ได้   

  (3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทำกิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์    
(4) ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา   

 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล    
  (1) การกำหนดสัดส่วนน้ำหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้   
  (2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม    
  (3) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา    
  (4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย     
       2.1.3  ทักษะทางปัญญา   
 ผลการเรียนรู    
  (1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม     
  (2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแกปัญหาอย่างมีคุณค่า
และ สร้างสรรค ์  
 กลยุทธ์การสอน    
  (1) การฝึกทักษะย่อย    
  (2) การจัดทำโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทำงานเป็นกลุ่ม    
  (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ   
  

กลยุทธ์การวัดและประเมินผล    
  (1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย     
  (2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ     
  (3) ประเมินการทำงานร่วมกัน  
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       2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
 ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  ทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำและผู้
ตาม    (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน  
  (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  กลยุทธ์การสอน       
  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ    
  (2) การฝึกการทำงานเป็นทีม    
  (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นำ  และผู้ตาม 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล    
  (1) ประเมินกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม    
  (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม    
  (3) ประเมินภาวะผู้นำ  และผู้ตาม    
        2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ผลการเรียนรู้ 
  (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม   
  (2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ   
  (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 กลยุทธ์การสอน     
  (1)  ฝึกปฏิบัติติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ   
  (2) ฝึกการนำเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ     
  (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน    
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล    
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ  
  (2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ    
  (3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ    
 
2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ผลการเรียนรู้ 
    (1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน เสียสละ และสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 
    (2)  มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี รู้จักกาลเทศะ ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของชุมชน 
    (3)  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  กลยุทธ์การสอน 
    (1) กำหนดแนวปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมที่กำหนด และติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
    (2) จัดกิจกรรมในรายวิชาและการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะ มีความสามัคคี รู้จักกาลเทศะ และสำนึกรักบ้านเกิด 
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    (3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติตัวตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  กลยุทธ์การประเมินผล 
    (1) ใช้แบบประเมิน ตรวจสอบและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนรู้และร่วมกิจกรรม
    (2) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
    (3) เสริมแรงหรือให้รางวัลแก่ผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
 2.2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
    (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานในงานสาธารณสุข 
    (2)  รู้และเข้าใจบริบทของชุมชน และระบบสาธารณสุขชุมชน 
    (3)  มีความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน การควบคุมป้องกันโรค การบำบัด
โรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    (4)  สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์สาธารณสุขชุมชน  

กลยุทธ์การสอน 
    (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้สอน 
    (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
    (3) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Collaboration learning) 
    (4) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก และชุมชน และทำโครงงาน
หรือกรณีศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล 
    (1)  มีการประเมินเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    (2)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน ชิ้นงานที่ได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
    (3)  ใช้ rubric score ในการประเมิน 
    (4)  ให้มีส่วนร่วมในการประเมินจากเพ่ือน อาจารย์ และแหล่งฝึก 
    (5) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ และ/หรือประมวลทักษะวิชาชีพ 
    (6)  กำหนดสัดส่วนน้ำหนักของผลการเรียนรู้ให้เหมาะกับธรรมชาติของรายวิชา 
 2.2.3  ทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ 
  (1) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชน
ได ้
  (2) มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 
  (3) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 

กลยุทธ์การสอน 
    (1) ฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ  

    (2) จัดทำโครงงาน กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ สาธิต สถานการณ์จำลอง และศึกษานอกสถานที่  
กลยุทธ์การประเมินผล 
    (1) ประเมินการปฏิบัติการฝึกทักษะการคิด 
    (2) ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม 
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    (3) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้และการฝึกเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการเรียนรู้ 

    (1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 
    (2) มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
    (3) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
วัฒนธรรม 
    (4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง บทบาทหน้าที่ วิชาชีพ และสังคม 
  กลยุทธ์การสอน 
    (1) ฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน 
    (2) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ 
   กลยุทธ์การประเมินผล  
    (1) ประเมินผลตามกระบวนการฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน 
    (2) ประเมินผลงาน 
    (3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำและผู้ทำงานร่วม 
    (4) ประเมินจากการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 
 2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ผลการเรียนรู้ 
    (1) สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ 
    (2) สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู้ พัฒนาปัญญาและใช้ในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์การสอน 
    (1) ฝึกให้ผู้เรียนจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
    (2) ฝึกการสื่อสารและการนำเสนอ ในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
    (3) การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และพัฒนาปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผล 
    (1) ประเมินทักษะการนำเสนอ และการใช้สื่อดิจิทัลในการนำเสนอ 
    (2) ประเมินผลงาน 

2.2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ผลการเรียนรู้  

    (1) มีทักษะการให้บริการปฐมภูมิแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวมได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบท  
    (2) มีทักษะการสำรวจและวิเคราะห์ชุมชน เพ่ือการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
    (3) มีทักษะการทำงานร่วมกับชุมชน 

กลยุทธ์การสอน 
    (1) การสาธิต 
    (2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
    (3) การแสดงบทบาทสมมติ 
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    (4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง 
    (5) การฝึกปฏิบัติกับคนไข้จำลอง 
    (6) การสอนข้างเตียง 
    (7) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในสถานบริการสุขภาพและชุมชนให้ครอบคลุมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์/พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึก 
    (8) การทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ
อาจารย์ 
    (9) การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกในสถานบริการสาธารณสุข    

กลยุทธ์การประเมินทักษะ 
    (1) ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม 
      (2) การประเมินทักษะการปฏิบัติ 
    (3) การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ จากคนไข้จำลอง ผู้ใช้บริการ 
    (4) การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  โดย
ผู้เรียนร่วมกับผู้สอน 
    (5) ประเมินผลฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาภาษา                  
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา                 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                 
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
ศท 0201 จังหวัดศึกษา                 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 
ศท 0203 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม                 
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน                 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล                 
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา                 
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำเรจ็รูป                 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ

ทาง
วิชาชีพ 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
สช  0501 เคมีสาธารณสุข                     

สช  0502 ชีววิทยาสาธารณสุข                     

สช  0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                     

สช  0504 มนุษย์ชีวเคมี                     

สช  0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์                     

สช  0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข                     

สช  0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน                     

สช  0508 ระบาดวิทยา                     

สช  0509 การป้องกันและควบคุมโรค                     

สช  0510 การบริการปฐมภูมิ 1                     

สช  0511 การบริการปฐมภูม ิ2                     

สช  0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ

ทาง
วิชาชีพ 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
สช  0513 อนามัยการเจริญพันธุ์                     

สช  0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม                     

สช  0515 การฟ้ืนฟูสภาพ                     

สช  0516 การบริหารงานสาธารณสุข                     

สช  0517 สุขภาพจิตชุมชน                     

สช  0518 ทันตสาธารณสุข                     

สช  0519 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                     

สช  0520 ชีวสถิติสาธารณสุข                     

สช  0521 โภชนาการชุมชน                     

สช  0522 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                     

สช  0523 การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน                     

สช  0524 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน                     

สช  0525 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                     

สช  0526 การคุ้มครองผู้บริโภค                     

สช  0527 ฝึกประสบการณ ์                     
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หมวดที ่ 5 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2560  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา     
2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา ประกอบด้วย   

             (1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
         (2) กรรมการจากอาจารย์ประจำกลุ่มวิชา  
2.1.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา  

  (1) กำหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  
             (2) กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำภาคการศึกษาโดยกำหนด รายละเอียดของ

กิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี และรายวิชา
ปฏิบัติ 
                   (3) กำหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจำวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพ่ือ การ
เตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วนอ่ืน ๆ ที่
กำหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ละส่วน เช่น 
กระดาษคำตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน   

 (4) ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
 (5) จัดทำรายงานผลการสอบทวนประจำภาคการศึกษา  

    2.1.3 กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับรายวิชา  
            (1) กำหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  สุ่มรายวิชาใน หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี     
            (2) สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการ เรียนรู้ใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน จากการ
เรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ 
เรียนรู้ด้าน  ต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา  

            (3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ. 6 ที่
อาจารย์ประจำวิชาจัดทำ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ  

            (4) จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจำภาคการศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร  ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ 
เรียนรู้ที่กำหนดในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐาน 
ที่กำหนด   
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร  
 2.2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร ประกอบด้วย  
  (1) กรรมการจากสำนักวิชาการ    
  (2)  กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    
  (3)  ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ   
 2.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  
  (1) กำหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ หลักสูตร 

เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  (2) กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำปีการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา โดย

กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  (3) กำหนดข้อมูล  แหล่งข้อมูล  และผู้ให้ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ

เพ่ือการเตรียมพร้อม  ได้แก่ รายงานผลการจัดการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  คณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตร  แหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา  

  (4) ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
  (5) จัดทำรายงานผลการทวนสอบประจำปีการศึกษา   
 2.2.3 กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร  
  (1) กำหนดลักษณะข้อมูล  แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา  เพ่ือประเมิน ความสำเร็จของ
การผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน  

  (2) พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้  

  (3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ. 6 และ  
ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเมื่อสิ้นสุด ปี
การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ     

  (4) จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี
การศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร  ผู้สำเร็จ
การศึกษา บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือ
หลักฐานที่ยืนยันว่า บรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  

3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
 (1) เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

 (2) ได้ค่าระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนน 

 (3) ใช้เวลาการศึกษาไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 (4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน 
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หมวดที ่ 6 
การพัฒนาอาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร และ

มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  แนวทางในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน             
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   

กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  
 2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม  สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  
2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้  (Knowledge Management) เพ่ือ       

ให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

  2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร  
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  
  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที ่ 7 

 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

1.  การกำกับมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผน กำกับ และติดตาม การดำเนินงานต่าง ๆ 
ของหลักสูตร  
  1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็นสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ  
  1.3 มีกระบวนการจัดทำหลักสูตร โดยดำเนินการจัดทำแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและการประเมินผล  
  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา  
  1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนร่วม อย่างน้อยร้อยละ 80  
  1.3.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  
  1.3.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด 
ปีการศึกษา  
 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน    
 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา    
 1.6 มีการกำกับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู    
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และนำเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก
ปีการศึกษา 

2.  ผู้สำเร็จการศึกษา 

คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรมุ่งพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทำ ตลอดจน
ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพ่ือติดตามการประเมินผลและ การทวนสอบเพ่ือ
การแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์เป็นไป
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) 
ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  และมีคุณลักษณะ
พิเศษ ตามท่ีหลักสูตรกำหนด  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้  

1. ติดตาม สำรวจความต้องการจำเป็นของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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2. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพของนักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตร  
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร  
4. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา ด้วยการลงมือทำด้วยการเรียนรู้จาก การทำงาน (Work-based 

Learning)  
5. จัดกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณ์และ

วิกฤติทางสาธารณสุขชุมชน  
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข

ชุมชน 
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน  

3.  นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา มีดังนี้ 
 3.1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมกอนประกาศรับ

สมัครนักศึกษาใหม ่
3.1.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็ปไซด์ของวิทยาลัยชุมชน สงขลา 

ไวนิล ใบปลิว และแนะแนวในสถานศึกษา เช่น สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)   

3.1.3 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนด้วยตนเองที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา หรือ
ศูนย์การเรียนตามอําเภอต่าง ๆ โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยชุมชน
สงขลากําหนด  

3.1.4 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เตรียมความพร้อมกิจกรรมทางวิชาการ โดย  

3.2.1 นักศึกษาใหม่เรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
คอมพิวเตอร์ และประกาศผลการสอบจากการเรียนปรับพื้นฐาน   

3.2.2 นักศึกษาที่สอบผ่านการเรียนปรับพื้นฐาน ยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ 
3.2.3 นักศึกษาใหมล่งทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 

 

4.  อาจารย์ 

กระบวนการรับอาจารยพิเศษ มีข้ันตอนดังนี้  
1. ประกาศรับสมัครอาจารย์ตามสาขาวิชาที่ต้องการ ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วย คุณสมบัติ

และหลักเกณฑเ์กี่ยวกับผู้สอน พิเศษ พ.ศ. 2558 ขอ 3   
2. แต่งตั้งคณะกรรมบริหารหลักสูตรอนุปริญญา รับผิดชอบสาขาวิชาเพ่ือพิจารณากลั่นกรองประเมิน 

สมรรถนะและคัดเลือกอาจารย์พิเศษแตละสาขาวิชา  
3. วิทยาลัยนําข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการประเมินในข้อ.2 เสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา  เพ่ือขออนุมัติ

และขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยเพ่ือจัดการเรียนการสอนในแตละปีการศึกษา และปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4. คณะกรรมการสาขาวิชามีการประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายภาคการศึกษา  โดยพิจารณาจากการ
ส่ง มคอ 3 มคอ5 และการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
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5.  หลักสูตร 

5.1 การบริหารหลักสูตร มีดังนี้   
         5.1.1 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  ดําเนินการโดยการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ครู และ
บุคลากรที่เก่ียวข้องและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

5.1.2 การรับนักศึกษา จัดการชั้นเรียน วางแผนการเรียน จัดตารางสอน ดําเนินการโดยวางแผน           
การดําเนินงานการรับนักศึกษา จัดตารางสอนให้เหมาะสมแต่ละชั้นนปี  

5.1.3 งานบริการเสริมวิชาการ ดําเนินการโดยการพัฒนาบุคลากรทางการสอนนิเทศ   

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1.1 ดําเนินการสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้าน อุปกรณ์โสต    
การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ    

6.1.2 กําหนดแผนงบประมาณประจําปีเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสําหรับ สนับสนุนการเรียนการ
สอน ประจําปี  เช่น การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ คาตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ   

6.1.3 บริหารจัดการการใช้ห้องเรียน หองปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมพร้อมตอการเรียนการสอน และการ
บํารุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปีตามตัว
บ่ งชี้ ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  หรือตั วบ่ งชี้ ที่ ห ลั กสู ตรพัฒ นาขึ้ น เอง 
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X - 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X - 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X - 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X - 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X - 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดในมคอ.3-4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่

X X X - 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
ละปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

- X X 
 
- 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X - 

9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X - 

10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X - 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0 

- - X - 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X 

รวมตังบ่งชี้ (ข้อ)ในแต่ละปี     
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)     
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)     
 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
         ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่  1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่ 8 

การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 มีการประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน หรือ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน เพ่ือร่วมประเมินกลยุทธ์การสอน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน  

 1.1.2 ระหว่างและหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการ
วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำได้โดยรวบรวม
ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและมอบให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

 1.1.3 สาขาวิชามีการกำหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ในแต่ละรายวิชา ประธาน
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำได้โดยประเมินนักศึกษาในแต่ละวิชา  
 1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
 1.2.3 ประเมินภาพรวมของหลักสูตร ทำการประเมินโดยผู้สำเร็จการศึกษา 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก  
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษา  
2.2 ผู้ว่าจ้าง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
2.4 ผลการสำรวจผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษา 
2.5 ผู้สอน 

 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7  รวมทั้งผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวมข้อมู ล
รายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือนำผลมาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ 
วางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 
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4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวมว่าผู้สำเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และนำผลการวิเคราะห์มา
วางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

4.3 สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


