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1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 ช่ือภาษาอังกฤษ :  Associate  Program in Community Health 

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

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับท่ี 1ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
 4.3 การรับเข้าศึกษา 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  
 4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี....................ปีการศึกษา......................... 
5.3.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งท่ี........./ ......... 
เมื่อวันท่ี........./ ........./ ......... 
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี........./ ......... 
เมื่อวันท่ี........./ ........./ ......... 
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6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 7.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 7.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
10.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.

2560-2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ยังมุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน” และยังสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลท่ีจะน าประเทศไทย
ก้าวสู่Thailand 4.0 รองรับอนาคตท่ีมีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ
ถึง 1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด การเช่ือมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความ
เหล่ือมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ ต้ังเปูาหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบ
ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน ท่ีอยู่ภายใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ส่งผล
ต่อแบบแผนการเจ็บปุวยของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ  
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสูงขึ้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคนยังคงเป็นส่ิงส าคัญในการพัฒนาประเทศและสุขภาพถือ
เป็นปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบุคคล ท่ีจะส่งผลให้คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และช่วยขับเคล่ือนให้ประเทศชาติก้าวไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกด้าน ภาวะในปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
ประชาชนชาวไทยต้องปรับตัวให้สอดคล้องทันกับกระแสเศรษฐกิจ จึงท าให้วิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไป   
ทุกคนต้องเร่งรีบแก่งแย่งแข่งขันกัน เพื่อให้ทันกับภาวะเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวน้อยลง มีโอกาสเกิดความเจ็บไข้ได้ปุวยด้วยโรคท่ีไม่ติดต่อเรื้อรังได้ง่ายข้ึน เช่น โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเครียด ฯลฯ รวมท้ังอุบัติเหตุต่าง ๆ ท่ีล้วนแต่
ส่งผลต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้ ท าให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องเน้นการปรับเปล่ียน 
กระบวนทัศน์ รูปแบบ การดูแล ส่งเสริม ปูองกันและรักษาสุขภาพประชาชน ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและกลุ่มเปูาหมายทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น ในขณะท่ีบางพื้นท่ีท่ีมี
ความเฉพาะสูงเช่น พื้นท่ีชนบททุรกันดาร ห่างไกลหรือชายแดน เช่น จังหวัดตาก นอกจากโรคไม่ติดต่อดังกล่าว
แล้ว การเข้าถึงบริการท าได้ยากล าบากและยังคงมีการเกิดโรคติดต่อและมีการระบาดเกิดขึ้นในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
เช่น มาลาเรีย อหิวาห์ตกโรค โรคเท้าช้าง โรคไข้กาฬหลังแอ่น ฯลฯ โรคเหล่านี้หากไม่ได้รับการปูองกันดูแลอย่าง
เหมาะสมจะส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการเจ็บปุวยจ านวนมากอาจระบาดไปในวงกว้างได้ง่ายและ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการท่องเท่ียวของประเทศชาติได้ 

  การจะดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีเฉพาะแบบนี้ จึงต้องมีบุคลากรด้านสาธารณสุข         
ท่ีเพียงพอ กระจายตัวให้บริการในพื้นท่ีอย่างเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 มาตรา 3 ท่ีบัญญัติไว้ว่า วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หมายความว่า 
วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การควบคุมโรคการ
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ตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ปุวย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้ เพื่อลดความเส่ียงจากการเจ็บปุวยในชุมชนโดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ แต่ไม่
รวมถึงการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และการสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงน าปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นท่ีมาพิจารณาอย่างรอบด้าน ครอบคลุมตามบริบทและให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ 
การควบคุมปูองกันโรคและการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเฉพาะ เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นท่ี
ด้อยโอกาส มีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา ด้วยการพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุขอย่างครบ
วงจร มุ่งการดูแลสุขภาพในเชิงปูองกัน การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้คนไทยลด ละ เลิกพฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ ส่งเสริมให้มีทักษะความสามารถด้านสุขภาพให้มากขึ้น 

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  การเปล่ียนแปลงท้ังการเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนโครงสร้างประชากร 

ระบบบริการสุขภาพ รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์ของประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิต ของ
ประชาชนท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ท าให้แบบแผนการเกิดโรคเปล่ียนแปลงไปอย่างซับซ้อน โรคอุบัติใหม่
ร้ายแรงหลายโรคแพร่ระบาดไปพร้อมกันในหลายประเทศ โรคติดต่อร้ายแรงและโรคไม่ติดต่อมีการอุบัติซ้ า วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ท าให้สุขภาพและความเจ็บปุวยเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังส่งผลต่อการเคล่ือนย้ายของประชากรจากพื้นท่ี
ท่ีมีเศรษฐกิจและเทคโนโลยีล้าหลังไปสู่ท่ีท่ีสูงกว่า ท าให้เกิดความซับซ้อนทางด้านชาติพันธุ์ ภาษาและความเป็นอยู่ 
ส่งผลต่อการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขและการโยกย้ายของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจากพื้นท่ีท่ีมีความเจริญน้อย
ไปยังพื้นท่ีท่ีมีความเจริญมาก รวมท้ังปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีก าลังทวีความรุนแรงขึ้น ท าให้ปัญหาและความ
ต้องการทางสุขภาพของประชาชน รวมท้ังเทคโนโลยีการบริหารและการจัดบริการสุขภาพเปล่ียนแปลงไป โดยมี
ระบบการประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น และ การส่งเสริมให้ภาคประชา
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ส่ิงเหล่านี้ท าให้ประชาชนท่ียากจนในพื้นท่ีชนบทห่างไกล
ชายแดน ขาดบุคคลากรสาธารณสุขมาดูแลอย่างท่ัวถึงเพียงพอ อัตราการโยกย้ายสูง  และมีอุปสรรคในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข ท้ังด้านความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรจะพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีสามารถอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี    ในชุมชนชนบทเหล่านี้ได้อย่าง
คุ้นเคย สามารถลดอุปสรรคต่าง ๆ ของประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ ซึ่งจะช่วยลดความเหล่ือมล้ า
และสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นหลักสูตรจึงเน้นการเรียนรู้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและ
การจัดบริการสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น และการ
ฟื้นฟูสภาพได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและการปฏิรูประบบสาธารณสุข  ตลอดจน
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มวัย ครอบครัว และชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนและชุมชนโดยท่ัวหน้า  
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1และข้อ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  11.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  จากสภาวการณ์เปล่ียนแปลงทางสังคม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีการ

ด าเนินชีวิตของประชาชนท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีชนบท ห่างไกล ชายแดน ด้อยโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทางด้าน
สาธารณสุขเพื่อสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าท่ีในโรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หน่วยบริการปฐมภูมิและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีและประชาชน ดังนั้นการ
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พัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  หลักสูตรจะต้องมีกลไกในการสนับสนุนให้คนในพื้นท่ีได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในพื้นท่ีเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและสามารถกลับไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีด้วย
ความสามารถท่ีเหมาะสมและมีความมั่นใจ สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การอนามัยโลกในการพัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพที่ว่า “คัดคนท้องถิ่น เรียนในท้องถิ่นและท างานบ้านเกิดหรือ Rural recruitment, Rural training, 
Hometown working” 

  12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต่อพันธกิจ

ของวิทยาลัยชุมชนท่ีมุ่งให้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ทัศนคติและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนอันน าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและความมั่นคง ช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการจัดการทรัพยากร เพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรบุคคลในชุมชน 
ส่ังสมประสบการณ์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 

  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและร่วม
พัฒนาชุมชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาศึกษาพัฒนาตนเอง
ให้เป็นก าลังส าคัญของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ และมุ่งธ ารงปณิธานในการผลิตผู้จบการศึกษาท่ีดี เก่ง
และมีความสุข ได้บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ ท่ีตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ท ากิจกรรมการฝึกงานในชุมชนร่วมกับอาจารย์ อาจารย์พี่เล้ียง และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น โดย
ค านึงถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เฉพาะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  
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     หมวดที่ 2  
    ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1ปรัชญาของหลักสูตร  

 พัฒนานักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( Healthy is 
Wealthy)  

1.2ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรที่สร้างนักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน สามารถปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีสุขภาวะท่ีดีอย่างยั่งยืนท่ามกลางความขาดแคลนบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารหรือในพื้นท่ีชายแดนท่ีมีความยากล าบากในการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข หรือพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ลดปัญหาการโยกย้าย
ก าลังคนด้านสุขภาพ ท าให้มีเจ้าหน้าท่ีอยู่ปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้อย่างต่อเนื่องดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาด้าน
สาธารณสุขชุมชน เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีสมรรถนะเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 
 1.3วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้  
     (1)  มีความเป็นคนดี พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

   (2)มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและปูองกันโรค การตรวจ
ประเมินและบ าบัดโรคเบ้ืองต้น การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยส่ิงแวดล้อม รวมท้ังบูรณาการ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสม  

   (3) สามารถให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชน แบบองค์
รวมท้ังระดับปฐมภูมิทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

   ( 4) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขของชุมชน 
     (5)เป็นผู้น าด้านการดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน สามารถเช่ือมประสานการบริการปฐมภูมิกับ
เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพชุมชน 
     (6)มีความสามารถและประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  
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2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ส ารวจติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
- นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์
สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานการติดตามความพึง
พอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
- รายงานการนิเทศติดตาม 

2. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพร้อมท่ี
จะปฏิบัติงานในชุมชน 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรแหล่งฝึก
ประสบการณ์ทางสาธารณสุขชุมชนกับ
สถาบันการศึกษา 
- จัดระบบห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
และส่ือการเรียนรู้ที่จ าลองสถานการณ์จริง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนออกฝึกปฏิบัติการ 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและบุคลากรแหล่ง
ฝึกประสบการณ์สาธารณสุข
ชุมชนต่อการปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุขของนักศึกษา 
 

3. พัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้นการ
สอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนท่ี
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
สอน การประเมินผลตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ผู้สอน 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากระดับ
คะแนนเต็ม 5 
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หมวดที่ 3 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  - ไม่มี – 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 
 2.1 ระยะเวลาของการด าเนินการเรียนการสอน  
 2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม 
 2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม  
 2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงช้ันท่ี 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  
 2.7 ระบบการศึกษา 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
  เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560 
   
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต 
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  3.1.2โครงสร้างของหลักสูตร  
  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

 2.1กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน  18 หน่วยกิต 
 2.2กลุ่มวิชาชีพ   จ านวน  39 หน่วยกิต 

   2.2.1 วิชาบังคับ   จ านวน  30 หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาเลือก   จ านวน  6 หน่วยกิต 
   2.2.3 วิชาการฝึกงาน  จ านวน  3 หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชา  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
      การก าหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ก าหนด ดังนี้ 

ศทXX XX 
                              ล าดับท่ีของรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 
                                                                 รหัสกลุ่มวชิา  
      01 กลุ่มวิชาภาษา  
      02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      03 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 
                                                                 อักษรย่อหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  
 
   หมวดวิชาเฉพาะ  

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑ์ก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
  สช XXXX 

                              ล าดับท่ีของรายวชิาในสาขาวิชา  
                                                                 ล าดับท่ีของสาขาวิชา  
                                                                 ช่ือสาขาวิชา  
   3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  
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 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน  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 Microbiologyand 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 จ านวน 39หน่วยกิต  
  (2.1) วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต 
  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา     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  การปูองกันและควบคุมโรค   3(2-2-5) 

 CH 0509  Prevention and Disease Control  
  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  อนามัยส่ิงแวดล้อม    3(2-2-5)  

 CH 0514  Environmental Health  
  สช 0515  การฟื้นฟูสภาพ    3(2-2-5)  

 CH 0515  Rehabilitation  
  สช 0516  การบริหารงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 

 CH 0516  Public Health Administration 
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    (2.2) วิชาเลือก            จ านวน          6  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา     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 Educationand 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) วิชาการฝึกงานจ านวน3หน่วยกิต 
  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา       นก. (ชั่วโมง) 
  สช 0527  ฝึกประสบการณ์        3( 300) 

 CH 0527  Field Experience in Community Health 
 

 (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี  
   เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชา
เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ  
โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาท่ีหลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะ
เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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3.1.4แผนการศึกษาในแต่ละช้ันป ี
 

รายวิชา 

ปีการศึกษา
ท่ี 1 

ปีการศึกษา
ท่ี 2 

ปีการศึกษา
ท่ี 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 
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คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 
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ภา
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าร
ศึก

ษา
ที่ 
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ภา
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ศึก

ษา
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หมวดวิชาเฉพาะ       
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       
สช 0501 เคมีสาธารณสุข   3(2-2-5) √      
สช 0502 ชีววิทยาสาธารณสุข   3(2-2-5)  √      
สช 0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   3( 2-2-5)  √     
สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี    3( 2-2-5)  √     
สช 0505กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์3(2-2-5)   √    
สช 0506เภสัชศาสตร์สาธารณสุข  3(2-2-5)    √    

(2) กลุ่มวิชาชีพ       
     (2.1) วิชาบังคับ       

สช 0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6)    √   
สช 0508 ระบาดวิทยา    3(3-0-6)    √   
สช 0509 การปูองกันและควบคุมโรค  3(2-2-5)     √  
สช 0510การบริการปฐมภูมิ 1   3(2-2-5)    √   
สช 0511การบริการปฐมภูมิ 2   3(1-4-4)     √  
สช 0512การส่งเสริมสุขภาพชุมชน   3(2-2-5)     √   
สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์   3(2-2-5)       √ 
สช 0514 อนามัยส่ิงแวดล้อม    3(2-2-5)      √  
สช 0515การฟื้นฟูสภาพ    3(2-2-5)      √  
สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข   3(3-0-6)     √  

(2.1.2) วิชาเลือก       
สช 05.........3 (x-x-x)      √ 
สช 05.........3 (x-x-x)      √ 

(2.1.3) วิชาการฝึกงาน       
สช 0527ฝึกประสบการณ์ 3(300 ช่ัวโมง)      √ 
หมวดวิชาเลือกเสรี                                        3 หน่วยกิต      √ 
  3.1.5 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร  
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  
  3.1.6ค าอธิบายรายวิชา  
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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  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและ
อนุพันธ์ เคมีอินทรีย์ เคมีส่ิงแวดล้อม สารเคมีในชีวิตประจ าวัน และการใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ
ทางเคม ีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีและ ผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
 
สช 0502  ชีววิทยาสาธารณสุข  3(2-2-5) 
CH 0502  Public  Health Biology   
   หลักการต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อ หลักเบ้ืองต้นของเมตาบอลิซึมในเซลล์และ
ส่ิงมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีต่อเซลล์ การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต การหายใจและการล าเลียงสารในร่างกาย 
ขบวนการตอบสนองและการประสานงานภายในของร่างกายท้ังระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อหลักพันธุกรรม  
ความผิดปกติของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับชีววิทยา
สาธารณสุข ก าเนิดและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต นิเวศวิทยา และฝึกปฏิบัติการท่ี
สอดคล้องกับทฤษฎี 
 
สช 0503  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-2-5) 
CH 0503  Microbiologyand  Parasitology   
 ลักษณะของจุลชีววิทยา การจ าแนก ประเภท สัณฐาณวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติท่ีส าคัญ การ
เจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและพันธุศาสตร์ ของจุลินทรีย์และปรสิต การควบคุมจุลินทรีย์จุลชีวทางอาหาร การ
สุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน ความสัมพันธ์ของปรสิตกับการก่อให้เกิดโรคหรือโทษต่อมนุษย์ การรวบรวม
และเก็บตัวอย่างปรสิต เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุล
ชีววิทยาและศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อต้านการติดเช้ือจุลชีพ หรือปรสิต 
 
สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี   3(2-2-5) 
CH 0504 Human  Biochemistry  
 ลักษณะโมเลกุลของสาร ในส่ิงมีชีวิตพร้อมท้ังสมบัติ บทบาทและหน้าท่ีของเซลล์ และองค์ประกอบ
ของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูด
ซึมอาหาร กระบวนการและสารจ าเป็นท่ีเกี่ยวข้องในเมตาบอลิซึมของสารอาหาร (โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิปิด  
และกรดนิวคลีอิก) ในร่างกายภาวะปกติและในบางโรคท่ีพบบ่อย ฝึกการน าความรู้ไปใช้ในการปูองกัน วินิจฉัย  
และพยากรณ์โรคท่ีพบบ่อย 
 
สช 0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์   3(2-2-5) 
CH 0505 Human  Anatomy  and  Physiology  
 แนวคิดความหมาย ความส าคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบ้ืองต้นและค าศัพท์ทางกาย
วิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ลักษณะ ต าแหน่ง และหน้าท่ีของอวัยวะระบบต่างๆของร่างกาย 
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทระบบไหลเวียน ระบบหายใจระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ หน้าท่ีและการท างานของร่างกาย
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มนุษย์ท่ีท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ในภาวะปกติในวัยต่าง ๆ การท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่าง ๆ 
ของร่างกายซึ่งท าหน้าทีประสานกันเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล  
 
สช 0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 
CH 0506 Public  Health  Pharmacy  
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาท่ีใช้ในการส่งเสริม ปูองกัน และการบ าบัดโรคเบ้ืองต้นกระบวนการดูดซึมยา การ
เปล่ียนแปลงยา การกระจายตัวของยา การขับถ่ายยา การออกฤทธิ์ของยาต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายหลักการใช้ยา 
การค านวณขนาดของยา การแบ่งกลุ่มยา การประยุกต์ใช้ยาในการรักษาโรคต่าง ๆ อันตรายและอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา ยาสามัญประจ าบ้าน การใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาอย่างสมเหตุผล บัญชียาหลักแห่งชาติ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับยา การสืบค้นข้อมูลยาจากฐานข้อมูลต่าง ๆ   
 
สช 0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0507 Public  Health  and Community  Health  
 ความหมาย ประวัติ ความเป็นมา หลักการ การด าเนินงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุข
มูลฐานโครงสร้างระบบบริการและบทบาทการสาธารณสุขในประเทศไทย ปัญหาสาธารณสุขของประเทศและ
ท้องถิ่น แนวคิดและรูปแบบของการบริการสาธารณสุข แผนพัฒนาสาธารณสุขและนวัตกรรมสาธารณสุขของ
ประเทศ การน าความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ในงานสาธารณสุข แนวคิดและหลักการท างานใน
ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ การส่งเสริมบทบาทชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
การพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานในชุมชน ท้ังในด้านความเป็นผู้น า การวิเคราะห์ชุมชน การเข้าถึง
ชุมชน การปรับใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชุมชนและการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขท่ี
ยั่งยืนของชุมชน 
 
สช 0508 ระบาดวิทยา 3(3-0-6) 
CH 0508 Epidemiology   
แนวคิดหลักการและวิธีทางระบาดวิทยา ความส าคัญของระบาดวิทยาต่องานด้านสาธารณสุขธรรมชาติของการเกิด
โรค หลักการปูองกันและควบคุมโรค ลักษณะของบุคคล สถานท่ี และเวลา การวัดการปุวยและการตายดัชนีอนามัย 
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือ  การ
ตรวจจับการระบาดของโรค การเฝูาระวังโรคและการเฝูาระวังทางระบาดวิทยา และการสอบสวนโรคทางระบาด
วิทยาโดยใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาเพื่อประโยชน์ในการควบคุมปูองกันโรคและความผิดพลาดท่ีพบบ่อยในทาง
ระบาดวิทยา 
 
สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
CH 0509 Prevention and Disease Control  
            แนวคิด ความหมายและค าจ ากดัความเกีย่วกบัการเกดิโรค ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
ปัจจัยและองค์ประกอบส าคัญของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุและ
โรคประจ าถิ่น ลักษณะชุมชนและสังคมท่ีก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรค ผลกระทบของ
โรคท่ีมีต่อสุขภาพกายและจิตใจ หลักและวิธีการการปูองกันและควบคุมโรคและพาหะน าโรค ภูมิคุ้มกันโรคและ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมโรคระบาดพระราชบัญญัติโรคติดต่อ การปูองกันโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
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การตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แนวคิด หลักการการปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือใน
สถานพยาบาลและชุมชน เทคนิคการท าให้ปราศจากเช้ือรวมถึงยุทธศาสตร์ในการวางแผนปูองกันโรคต่างๆ 
 
สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1 3(2-2-5) 
CH 0510 Primary  Medical Care 1  
            แนวคิดหลักการ วธิกีารปฏิบัติ การดูแลผู้ปุวยปฐมภมิู การให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะต่างๆ  
การช่วยเหลือผู้ปุวยในภาวะฉุกเฉินท่ีพบบ่อยในชุมชน การวัดและการประเมินสัญญาณชีพ การท าหัตถการ
เบ้ืองต้นตามขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด การใช้เทคนิคการท าให้ปราศจากเช้ือและการปูองกันการ
แพร่กระจายเช้ือในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและชุมชน ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพเพื่อการ
วินิจฉัยแยกโรคและการใช้ยาเพื่อการบ าบัดโรคเบ้ืองต้นตามขอบเขตก าหนด การส่งต่อผู้ปุวย การให้ค าแนะน าด้าน
สุขภาพและการติดตามดูแลผู้ปุวยบนพื้นฐานการดูแลรักษาแบบองค์รวม 
 
สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2 3(1-4-4) 
CH 0511 Primary  Medical Care 2  

ฝึกปฏิบัติการบริการปฐมภูมิแบบองค์รวมด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว ผสมผสาน การซักประวัติ      
การตรวจร่างกายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปรผล การตรวจทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยโรค การจ่ายยา
และเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา และให้การบ าบัดโรคเบ้ืองต้นอย่างเหมาะสมตามขอบเขตวิชาชีพ การช่วยฟื้นคืนชีพ      
ขั้นพื้นฐาน การดูแลต่อเนื่องถึงท่ีบ้านและชุมชน การส่งต่อเพื่อการรักษาอย่างเหมาะสมในกลุ่มโรค ความเจ็บปุวย
และภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนท่ีพบบ่อยในชุมชนท้ังด้านอายุรกรรม (โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) กุมารเวชกรรม 
สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม และโรคหรือปัญหาอื่น ๆ ท่ีพบบ่อยในชุมชนและนโยบายของรัฐบาล  
หมายเหตุ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา สศ0110 การบริการปฐมภูมิ 1 มาก่อน 
 
สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 3(2-2-5) 
CH 0512 Community Health Promotion  
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความส าคัญของสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ แนวคิดหลักการ 
และความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค กฎบัตรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายการส่งเสริม
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สุขศึกษาและ
การสร้างเสริมสุขภาพ สุขศึกษาเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเส่ียง 
กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาวะของร่างกาย วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนชุมชน วัดหรือสถานประกอบการให้เหมาะสมกับเพศและวัย การฝึกทักษะด้านการ
ให้บริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค คลินิกเด็กดี คลินิกโภชนาการ การเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ อนามัยโรงเรียนปัญหาโภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุ และการวินิจฉัยชุมชนเพื่อ   การ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ในสถานพยาบาลและชุมชน  
 
สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ ์ 3(2-2-5) 
CH 0513 Reproductive Health  
             แนวคิดและฝึกทักษะการดูแลการอนามัยเจรญิพนัธุท้ั์ง 10 องค์ประกอบคือ การวางแผนครอบครัว 
อนามัยแม่และเด็ก โรคเอดส์ มะเร็งในระบบสืบพันธุ์ โรคติดเช้ือในระบบสืบพันธุ์ การแท้งและภาวะแทรกซ้อน 
ภาวะมีบุตรยาก เพศศึกษา อนามัยวัยรุ่น ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบ
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ของอนามัยการเจริญพันธุ์สุขวิทยาทางเพศ การดูแลสุขอนามัยของสตรีในระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอดและหลัง
คลอด ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชศาสตร์ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเล้ียงดูทารก การ
แก้ปัญหาสุขภาพของมารดาและทารก การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวท่ีมีบุตรรวมทั้งการจัดการครอบครัวใน
ชุมชนให้เข้มแข็ง 
 
สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
CH 0514 Environmental Health   
 แนวคิด หลักการและความหมายและความส าคัญของอนามัยส่ิงแวดล้อม นโยบายและกฎหมายด้าน
สุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ า การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และสุขาภิบาล
อาหารและน้ าด่ืมน้ าใช้การควบคุมก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและอาคารสถานท่ี  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเหตุร าคาญ มลพิษส่ิงแวดล้อม       
การสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพ 
 

 
 
 

 แนวคิด หลักการและสถานการณ์เจ็บปุวย ภาวะเส่ียงต่อความพิการ การปูองกันความพิการ 
ความหมาย ความส าคัญและรูปแบบการฟื้นฟูสภาพ ผู้ปุวย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผสมผสาน กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด การฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยในสถานบริการสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยท่ีบ้านและชุมชน ระบบการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งต่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน กฎหมายและพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ รวมท้ังการเลือกวิธีการออกก าลังกายและการกีฬาท่ีเหมาะสมกับบุคคล 
 
สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
CH 0516 Public Health  Administration  

แนวคิด ปรัชญา และหลักการที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร 
การอ านวยการและควบคุมงาน ภาวะผู้น า กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การติดตาม
ประเมินผล โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข การใช้เทคนิคเพื่อการบริหารสาธารณสุขโดยเน้นการท างานเป็น
ทีม การมีส่วนร่วมของชุมชน นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข การประกันสุขภาพและการประกัน คุณภาพ
การบริหารจัดการ ความหมายและความส าคัญ องค์ประกอบ ขอบเขต และกลไกลการควบคุม จรรยาวิชาชีพ ด้าน
สาธารณสุข รวมท้ังศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนดและกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยท่ัว ๆ ไปท่ีใช้
ในการบริหารงานสาธารณสุข การชันสูตรบาดแผล รายงานชันสูตรบาดแผลเบ้ืองต้นและรายงานชันสูตรพลิกศพ
เบ้ืองต้น การเป็นพยานทางการแพทย์ 
 
สช 0517 สุขภาพจิตชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0517 Community Mental  Health  
 ความหมาย แนวคิดและความส าคัญของสุขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิต 
ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม การเล้ียงดูท่ีถูกต้อง การปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม การปรับตัวทางเพศ 
บทบาทของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนท่ีมีต่อสุขภาพจิต ประเภทของความผิดปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพ สาเหตุ

สช 0515 การฟื้นฟูสภาพ 3(2-2-5) 
CH 0515 Rehabilitation  
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และแนวทางการปูองกันและแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิตรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน การปูองกันและส่งเสริม
สุขภาพจิต การประเมินสุขภาพจิต การให้บริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการชุมชน 
 
สช 0518 ทันตสาธารณสุข 3(3-0-6) 
CH 0518 Dental  Health  
ความส าคัญของสุขภาพปากและฟัน ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะในช่องปาก พยาธิสภาพ โรคท่ีพบบ่อยในช่องปาก การ
ตรวจวินิจฉัย การปูองกันและรักษาโรคในช่องปาก ความผิดปกติเกี่ยวกับฟัน การดูแลอนามัยในช่องปาก การ
บ าบัดฉุกเฉิน ทันตะระบาดวิทยา ทันตกรรมปูองกันทันตสุขศึกษา ทันตสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน แนว
ทางการด าเนินงานทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติและงานตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 
 
สช 0519 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6) 
CH 0519 Health  Educationand Health Behavior  
 ความหมาย แนวคิด ขอบข่ายและหลักการสุขศึกษาและ แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์สุขศึกษาและการ
สร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและ ปัจจัยของภาวะเส่ียงต่อสุขภาพและภาวะสุขภาพ 
กลวิธีทางสุขศึกษา การวางแผนงานโครงการสร้างเสริมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน 
 
สช 0520  ชีวสถิติสาธารณสุข  3(3-0-6) 
CH 0520  Public  Health Biostatistics   

            หลักเบ้ืองต้นและประโยชนข์องสถิติ ความส าคัญของสถิติ การรวบรวมจัดเกบ็ข้อมูล วิธวีเิคราะห์ข้อมูล
เบ้ืองต้นทางสาธารณสุข การแจกแจงข้อมูล การน าเสนอข้อมูลสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ สถิติชีพ ตารางชีพ การ
เปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆประโยชน์ของตารางชีพและสถิติตัวชี้วัดท่ีส าคัญในงานสาธารณสุข การทดสอบสมมติฐาน
ด้วยวิธีการ ทางสถิติและการแปรผล การน าข้อมูลท่ีจ าเป็นมาใช้ในงานสาธารณสุข การจัดท าเวชระเบียน รายงาน
และสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุข 

สช 0521 โภชนาการชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0521 Community  Nutrition    
            ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ ความต้องการอาหาร และสารอาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ ปัญหา
โภชนาการในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ปัญหาโภชนาการของบุคคลและชุมชน การหาความสัมพันธ์
ของปัญหาและสาเหตุของปัญหาโภชนาการ ความเช่ือและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร พิษภัยของอาหาร  
ผลกระทบของปัญหาโภชนาการ แนวทางการส่งเสริมแก้ไขปัญหาโภชนาการชุมชน การให้โภชนศึกษาเพื่อปรับ
พฤติกรรมบริโภค 
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สช 0522 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
CH 0522 Occupational Health and Safety    
            ความหมายและความส าคัญของอาชีวอนามัย โรคท่ีเกดิจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัยอันเกดิจากการ
ประกอบอาชีพ สภาวะส่ิงแวดล้อมและสุขภาพการท างาน ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม พิษวิทยาและกายศาสตร์ การสุขาภิบาลโรงงานและสถานประกอบการ 
หลักการและวิธีการประเมินความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาวะแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์ม หลักการเดิน
ส ารวจสถานประกอบการ ระบบสวัสดิภาพในประชากรวัยท างาน การจัดบริการอาชีวอนามัยในชุมชน อาชีวอนามัย
ในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ หน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  
 
สช 0523 การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0523 Community and Home  Health Care  
ความหมายความส าคัญและความจ าเป็นของการดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน การประเมินปัญหาสุขภาพและ
ความต้องการของครอบครัว การวางแผนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว การดูแลผู้ปุวยท่ีบ้าน รูปแบบของการดูแลผู้ปุวย
ท่ีบ้าน การเยี่ยมบ้าน บทบาทหน้าท่ีและกลวิธีของผู้ดูแล ปัจจัยเส่ียงและผลกระทบ การดูแลและการปูองกัน แนว
ทางการส่งต่อผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ค าแนะน า ขั้นตอนหรือวิธีการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อศักยภาพของ
ผู้ปุวย ข้อควรปฏิบัติเพื่อปูองกันความเจ็บปุวยจากการติดเช้ือ การอาบน้ าผู้ปุวยในเตียง การสวนอุจจาระ การจัด
ท่านอนและเคล่ือนไหวผู้ปุวย การดูแลบาดแผล การปูองกันแผลกดทับ วิธีให้ยา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ การ
ดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีบ้านและชุมชน การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการและการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพผู้ปุวย 
ครอบครัว และชุมชน 
 
สช 0524 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5) 
CH 0524 Community Health Development  
            แนวคิดและหลักการท างานในชุมชน ท่ีเกีย่วข้องกบัการระดมความรว่มมือระหวา่งองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน การส่งเสริมบทบาทของชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
การพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานชุมชน ท้ังในด้านความเป็นผู้น า การรวิเคราะห์ชุมชน การเข้าถึงชุมชน 
การปรับใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในชุมชนและการน า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขท่ี
ยั่งยืนของประชาชนและชุมชน ฝึกการท างานเป็นทีมและเรียนรู้การท างานร่วมกับชุมชนการเตรียมชุมชน  
การส ารวจชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การบันทึกผลการส ารวจทางสาธารณสุข  
การวินิจฉัย การเรียงล าดับความส าคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน  
 
สช 0525 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 
CH 0525 Health Care for Aging  
   สุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ เกณฑ์มาตรฐานผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีพึงประสงค์ การเปล่ียนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ โรคท่ีเป็นปัญหาต่อสุขภาพผู้สูงอายุและการปูองกันรักษาหลักการปฏิบัติ
ตนของผู้สูงอายุ อาหารส าหรับผู้สูงอายุ การเคล่ือนไหวและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ีเหมาะสม ตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 
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สช 0526 การคุ้มครองผู้บริโภค 3(2-2-5) 
CH 0526 Consumer  Protection  
 ความหมาย ประเภท ความส าคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและข้อก าหนดทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภค สารเคมี   กับ
ชีวิตประจ าวัน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร อาหารเสริม สารปรุงแต่งอาหารและเครื่องส าอางสารฆ่าแมลง
และสารก าจัดศัตรูพืชท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การน าความรู้ไปประยุกต์ในการท างานในอนาคต 
 
สช 0527 ฝึกประสบการณ์ 3(300 ช่ัวโมง) 
CH 0527 Field Experience in Community Health  
 ฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชน ด าเนินการให้การดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนแบบ
ผสมผสาน และองค์รวมท่ีสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของชุมชนในสถานบริการท้ังด้าน การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมและปูองกันโรค การบ าบัดโรคเบ้ืองต้น การฟื้นฟูสภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค กระบวนการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน  
  

3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  
 3.2.2 อาจารย์ประจ า  
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน)  
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     หมวดที่ 4  
  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีจิตส านึกรักบ้านเกิด - ปลูกฝังเกี่ยวกับความรักท้องถิ่น  

- จัดกิจกรรมส ารวจคุณค่าทางวัฒนธรรมและส่ิงดีงามในท้องถิ่น  
- สอดแทรกแนวคิดและการปลูกฝังในทุกรายวิชา 
- จัดโครงงาน/กิจกรรม/ค่ายอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนด้าน 
สาธารณสุข 

(2) มีจิตสาธารณะ - กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเสียสละเพื่อส่วนรวม การช่วยเหลือ
ชุมชนหรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ในชุมชน 
- กิจกรรมกลุ่มและสถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมการมีจิต
สาธารณะ 
- จัดท าโครงงาน/กิจกรรม ศึกษาบุคคลต้นแบบทางสาธารณสุข 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา เช่น โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์และบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน 
- กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างจิตอาสา
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรด้านสาธารณสุข 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2. 1ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ผลการเรียนรู้ 
    ( 1)มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน เสียสละ และสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 
    ( 2)  มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี รู้จักกาลเทศะ ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของชุมชน 
    ( 3)มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  กลยุทธ์การสอน 
    ( 1) ก าหนดแนวปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีก าหนด และติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
    ( 2) จัดกิจกรรมในรายวิชาและการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะ มีความสามัคคี รู้จักกาลเทศะ และส านึกรักบ้านเกิด 
    (3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติตัวตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  กลยุทธ์การประเมินผล 
    ( 1) ใช้แบบประเมิน ตรวจสอบและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนรู้และร่วมกิจกรรม
    ( 2) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
    ( 3) เสริมแรงหรือให้รางวัลแก่ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
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 2.2 ด้านความรู้ 
  ผลการเรียนรู้ 
    ( 1)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานในงานสาธารณสุข  
    ( 2)  รู้และเข้าใจบริบทของชุมชน และระบบสาธารณสุขชุมชน  
    ( 3) มีความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน การควบคุมปูองกันโรค การบ าบัดโรค
เบ้ืองต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และอนามัยส่ิงแวดล้อม  
    ( 4)  สามารถเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์สาธารณสุขชุมชน  
  กลยุทธ์การสอน 
    ( 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับผู้สอน 
    (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง  
    ( 3) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Collaboration learning) 
    ( 4) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงท้ังการเรียนรู้ในช้ันเรียน แหล่งฝึก และชุมชน และท าโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 
  กลยุทธ์การประเมินผล  
    ( 1)  มีการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    (2)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน ช้ินงานท่ีได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
    ( 3)  ใช้ rubric score ในการประเมิน 
    ( 4)  ให้มีส่วนร่วมในการประเมินจากเพื่อน อาจารย์ และแหล่งฝึก 
    ( 5) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ และ/หรือประมวลทักษะวิชาชีพ 
    (6)  ก าหนดสัดส่วนน้ าหนักของผลการเรียนรู้ให้เหมาะกับธรรมชาติของรายวิชา 
 2.3  ทักษะทางปัญญา  
  ผลการเรียนรู้ 
  ( 1) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชนได้  
  ( 2) มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในชุมชน 
  ( 3) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเท่าทันการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ  
  กลยุทธ์การสอน 
    (1) ฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ  
    ( 2) จัดท าโครงงาน กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ สาธิต สถานการณ์จ าลอง และศึกษานอกสถานท่ี  
  กลยุทธ์การประเมินผล 
    (1) ประเมินการปฏิบัติการฝึกทักษะการคิด  
    (2) ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินท่ีเหมาะสม  
    (3 ) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้และการฝึกเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
  ผลการเรียนรู้ 
    (1)มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ปรับตัวได้ตามสถานการณ์  
    (2)มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมได้  
    (3)เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
วัฒนธรรม 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า ๒๑ 
 

    ( 4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง บทบาทหน้าท่ี วิชาชีพ และสังคม  
  กลยุทธ์การสอน  
    (1) ฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน  
    ( 2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น า 
  กลยุทธ์การประเมินผล  
    ( 1) ประเมินผลตามกระบวนการฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน 
    (2) ประเมินผลงาน  
    (3 ) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าและผู้ท างานร่วม 
    ( 4) ประเมินจากการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
  ผลการเรียนรู้ 
    ( 1)สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ  
    ( 2) สามารถส่ือสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ( 3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ พัฒนาปัญญาและใช้ในการส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์การสอน 
    (1) ฝึกให้ผู้เรียนจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  
    ( 2) ฝึกการส่ือสารและการน าเสนอ ในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  
    ( 3)การใช้ส่ือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และพัฒนาปัญญา 
  กลยุทธ์การประเมินผล 
    (1) ประเมินทักษะการน าเสนอ และการใช้ส่ือดิจิทัลในการน าเสนอ  
    (2) ประเมินผลงาน 
2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  ผลการเรียนรู้ 
    ( 1) มีทักษะการให้บริการปฐมภูมิแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม
กับบริบท  
    (2) มีทักษะการส ารวจและวิเคราะห์ชุมชน เพื่อการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
    (3) มีทักษะการท างานร่วมกับชุมชน 
  กลยุทธ์การสอน  
    (1) การสาธิต  
    (2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  
    (3) การแสดงบทบาทสมมติ  
    (4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  
    (5) การฝึกปฏิบัติกับคนไข้จ าลอง  
    (6) การสอนข้างเตียง  
    (7) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในสถานบริการสุขภาพและชุมชนให้ครอบคลุม  
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์/พี่เล้ียงแหล่งฝึก 
    (8) การท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับอาจารย์  
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    (9) การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกในสถานบริการสาธารณสุข   
 กลยุทธ์การประเมินทักษะ  
    (1) ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินท่ีเหมาะสม  
   ( 2) การประเมินทักษะการปฏิบัติ 
    (3) การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ จากคนไข้จ าลอง ผู้ใช้บริการ  
    (4 ) การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
โดยผู้เรียนร่วมกับผู้สอน 
    (5 )ประเมินผลฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน     
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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 
สช0501 เคมีสาธารณสุข                     

สช0502 ชีววิทยาสาธารณสุข                     

สช0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                     

สช0504 มนุษย์ชีวเคมี                     

สช0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์                     

สช0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข                     

สช0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน                     

สช0508 ระบาดวิทยา                     

สช0509 การปูองกันและควบคุมโรค                     

สช0510 การบริการปฐมภูมิ 1                     

สช0511 การบริการปฐมภูมิ 2                     

สช0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน                     

สช0513 อนามัยการเจริญพันธุ ์                     
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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 
สช0514 อนามัยส่ิงแวดล้อม                     

สช0515 การฟื้นฟูสภาพ                     

สช0516 การบริหารงานสาธารณสุข                     

สช0517 สุขภาพจิตชุมชน                     

สช0518 ทันตสาธารณสุข                     

สช0519 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                     

สช0520 ชีวสถิติสาธารณสุข                     

สช0521 โภชนาการชุมชน                     

สช0522 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                     

สช0523 การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน                     

สช0524 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน                     

สช0525 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                     

สช0526 การคุ้มครองผู้บริโภค                     

สช0527 ฝึกประสบการณ์                     
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หมวดที่  5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 มีการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเลือกเครื่องมือท่ีจะนามาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพ  
(มคอ.4)  

 2.1.3 อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการต่างๆ
เช่นการสอบการสังเกตการตรวจสอบการประเมินผลในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือเช่น
แบบสอบถามแบบสังเกตแบบส ารวจแบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ 

 2.1.4 อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อ
ใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

 2.1.5 อาจารย์ผู้สอนน าเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมแนวทางปรับปรุงรายงานในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  (มคอ .5) หรือ
รายงานการด าเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)  

 2.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและภาพรวม 

 2.1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานพร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร 

 2.1.8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนในรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเน้นการท าวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการ

ประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษาดังนี้ 
 2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณ์ได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้

งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้มีการประเมินนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความรู้ความสามารถโดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  6 ด้านคือ  1) คุณธรรมจริยธรรม  2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า ๒๖ 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้  
 (1) เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร  

 (2) ได้ค่าระดับผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ าหว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  
 (3) ใช้เวลาการศึกษาไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
 (4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน  
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หมวดท่ี  6   
การพัฒนาอาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตรและแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้แก่คู่มือหลักสูตรคู่มือนักศึกษากฎระเบียบข้อบังคับและคู่มือ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชนเพื่อทราบถึงปรัชญาพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา 

1.3ช้ีแจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแนวทางในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา  (มคอ .3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (มคอ .4) รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลรวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลจากหน่วยงานท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก 

2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

2.1.3 จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.2.2ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร 
2.2.3ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม 
2.2.4ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ 
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การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้  
 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผนก ากับและติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของ
หลักสูตร 
 1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากรโดยการจัดประชุมช้ีแจงในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานตลอดจนการประกันคุณภาพ 
 1.3 มีกระบวนการจัดท าหลักสูตรโดยด าเนินการจัดท าแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและการประเมินผล 
  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ.3 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
  1.3.2 ประชุมวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ส่วนร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80  
  1.3.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบมคอ .5 ภายใน  30 วันหลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  1.3.4 จัดทารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ .7 ภายใน  60 วันหลังส้ินสุด  
ปีการศึกษา 
 1.4มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และน าเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 
2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต 
  หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประเมินและทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะท่ีนักศึกษาก าลังศึกษาและประเมินผลการมีงานท าตลอดจน
ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการ
แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เป็นไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย  6 ด้านคือ  1) คุณธรรมจริยธรรม  2) ความรู้  
3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ และมีคุณลักษณะพิเศษตามท่ี
หลักสูตรก าหนด 

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยมีกลไกขับเคล่ือนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ติดตามส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร  
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร  
4. สร้างความเช่ียวชาญให้กับนักศึกษาด้วยการลงมือท าด้วยการเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based 

Learning)  
5. จัดกิจกรรมเสริมให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนสังคมไทยและสังคมโลกติดตามสถานการณ์และ

วิกฤติทางสาธารณสุขชุมชน 
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6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะโดยการบริการชุมชนด้วยองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข
ชุมชน 

7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการท างานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายชุมชน 
3.  นักศึกษา 

อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการคงอยู่การส าเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
4.  อาจารย์ 

อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่การคัดเลือกอาจารย์ 
คุณสมบัติความรู้ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
5.  หลักสูตร 

อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องการออกแบบหลักสูตร
ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาการ
ประเมินผู้เรียนการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อธิบายระบบการด าเนินงานของวิทยาลัยเพื่อความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทาง
กายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีใช้ในการติดตามประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีตามตัว
บ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือตัวบ่งช้ีท่ีหลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง 
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 
X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน 30วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 
X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดในมคอ.3-4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 
X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 

 X X 
X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X 

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

X X X X 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียมากกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0   X  

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาใหม่ เฉล่ียมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    X 

 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
         ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ี ท่ีมีผลด าเนินการ
บรรลุเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับ และตัวบ่งช้ีรวมในแต่
ละปี  
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หมวดท่ี  8   
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

[อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนท่ีได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็น หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ ภายหลังการเข้ารับการอบรม การ
น ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน] [การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของนักศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้ และ วิธีการสอนท่ีเกี่ยวข้อง และ อธิบาย
กระบวนการ ท่ีจะน าผลการประเมินท่ีได้  มาปรับปรุงแผน กลยุทธ์การสอน] 
 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

[อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ ในการใช้กลยุทธ์ตามท่ีได้วางแผนไว้ 
เช่น การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้า
ภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร] [โดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตร
เดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการ ในการพัฒนาความรู้ และทักษะท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีนักศึกษา
ต้องการ] 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

[อธิบายกระบวนการท่ีจะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม
และการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้
ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย]  

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

[ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน] 

     
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

[อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมิน ท่ีได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมท้ังกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์] 
 


