หลักสู ตรอนุปริญญา
สาขาวิชาสาธารณสุ ขชุมชน
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วิทยาลัยชุมชนน่ าน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1) รหัสและชื่อหลักสูตร
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3) วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
4) จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5) รูปแบบของหลักสูตร
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9) เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา
และสถาบันการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1) ปรัชญา วัตถุประสงค์ และความสาคัญของหลักสูตร
2) แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1) ระบบการจัดการศึกษา
2) การดาเนินงานหลักสูตร
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
5) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
33
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
33
3) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
34
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1) การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
35
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
35
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1) การบริหารหลักสูตร
36
2) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
36
3) การบริหารคณาจารย์
39
4) การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
39
5) การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
39
6) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
40
7) ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
40
หมวดที่ 8 กระบวนการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน
42
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
42
3) การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
42
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
42
ภาคผนวก
- ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2560
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนน่าน
สาธารณสุขชุมชน
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.

2.

3.
4.

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Associate Degree Program in Community Health
อนุปริญญา (สาธารณสุขชุมชน)
อ.(สาธารณสุขชุมชน)
Associate Degree (Community Health)
A.(Community Health)

จานวนหน่วยกิตที่เรียน
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
4.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการสาหรับวิทยาลัยชุมชนพ.ศ.2545 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอื่น
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
- โรงพยาบาลน่าน
- โรงพยาบาลชุมชน
- วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562 ปรั บปรุ งจากหลั ก สู ตรอนุป ริญญา สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุมชน
หลักสูตร พ.ศ. 2557
5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
5.3.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่...5..../ 2562
เมื่อวันที่..31 พฤษภาคม 2562
5.4 สภาสถาบันวิทยาลั ยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2562
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมีค วามพร้ อมเผยแพร่ คุ ณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดั บอุด มศึ กษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562
7.

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
7.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
7.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
7.3 พนักงาน ในสถานประกอบการเอกชนด้านสุขภาพ

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัว ตาแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
ประชาชน
ทาง
วิชาการ
ณัฐกา กุลรินทร์ 165030000x อาจารย์ ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู
xxx
บัณฑิต
ส.ม.
สาธารณสุขศาสตร์
วท.บ.
สาธารณสุขชุมชน
ณัฐนันท์ ธนะสาร 350110044x
xxx

อาจารย์

ส.ม.
ส.บ.

รัชนี คาลือ

อาจารย์

วท.ม.

155990004x
xxx

วทบ.
9.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช
เภสัชเคมีและ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนน่านและหน่วยจัดการศึกษาในอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดน่าน

2563
2555
2550
2554
2543
2557
2552
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10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒ นาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ยังมุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” และยังสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนาประเทศไทย
ก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ
ถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความ
เหลื่อมล้าการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุข ภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชน ที่อยู่ภายใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ส่งผล
ต่ อ แบบแผนการเจ็ บ ป่ ว ยของประชาชนที่ เปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต รวมถึ งค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สูงขึ้น จะเห็ น ได้ว่าการพัฒ นาคนยังคงเป็นสิ่งส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศและสุขภาพ
ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบุคคล ที่จะส่งผลให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศชาติก้าวไปสู่
การพัฒ นาที่ยั่งยืนในทุกด้าน ภาวะในปัจจุบันการพัฒ นาทางเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าไปอย่างไม่ห ยุดยั้ง
ประชาชนชาวไทยต้องปรับตัวให้สอดคล้องทันกับกระแสเศรษฐกิจ จึงทาให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป
ทุกคนต้องเร่งรีบแก่งแย่งแข่งขันกัน เพื่อให้ทันกับภาวะเศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวน้อยลง มีโอกาสเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังได้ง่ายขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเครียด ฯลฯ รวมทั้งอุบัติเหตุต่า ง ๆ ที่ล้วนแต่
ส่งผลต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้ ทาให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องเน้นการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ รูปแบบ การดูแล ส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพประชาชน ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและกลุ่มเป้าหมายทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่บางพื้นที่
ที่มีความเฉพาะสูง ห่างไกลหรือชายแดน นอกจากโรคไม่ติดต่อดังกล่าวแล้ว การเข้าถึงบริการทาได้ยากลาบากและ
ยังคงมีการเกิดโรคติดต่อและมีการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น มาลาเรีย อหิวาตกโรค โรคเท้าช้าง
โรคไข้กาฬหลังแอ่น ฯลฯ โรคเหล่านี้หากไม่ได้รับการป้องกันดูแล อย่างเหมาะสมจะส่งผลกระทบให้ประชาชนใน
พื้นที่เกิดการเจ็บป่วยจานวนมาก อาจระบาดไปในวงกว้างได้ง่ายและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่
ตลอดจนการท่องเที่ยวของประเทศชาติได้
จังหวัดน่าน มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา รวมถึงต้องมีบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เพียงพอกระจายตัวให้บริการในพื้นที่
อย่างเหมาะสม และต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมช น
พ.ศ. 2556 มาตรา 3 ที่บัญญัติไว้ว่า วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หมายความว่า วิชาชีพที่กระทาต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบาบัด
โรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยนาหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ แต่ไม่รวมถึงการประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทาง การแพทย์และการสาธารณสุขอื่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้ น ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนเพื่อ
พัฒนาคนที่มีคุณภาพ ที่จะสามารถดูแลสุขภาพประชาชนของจังหวัดน่านได้อย่างดี จาต้องนาปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่มาพิจารณาอย่างรอบด้าน ครอบคลุมตามบริบทและให้ความสาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุม ป้องกันโรคและการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ มุ่งพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุขอย่าง
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ครบวงจร มุ่ งการดู แ ลสุ ข ภาพในเชิ งป้ อ งกั น การฟื้ น ฟู ร่ างกายและจิ ต ใจ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนลด ละ เลิ ก
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีทักษะความสามารถด้านสุขภาพให้ มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
อายุที่ยืนยาว สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่เป็นภาระต่อประเทศชาติ
10.2
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนโครงสร้างประชากร
กระแสโลกาภิวัฒน์ของประเทศต่าง ๆ ในโลก ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชน ที่มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพเพิ่มขึ้น ทาให้แบบแผนการเกิดโรคเปลี่ยนแปลงไปอย่างซับซ้อน โรคอุบัติใหม่ ร้ายแรงหลายโรคแพร่ระบาด
ไปพร้อมกันในหลายประเทศ โรคติดต่อร้ายแรงและโรคไม่ติดต่อมีการอุบัติซ้า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ทาให้สุขภาพ
และความเจ็ บ ป่ ว ยเปลี่ ย นแปลงไป อี ก ทั้ งส่ งผลต่ อ การเคลื่ อ นย้ ายของประชากรจากพื้ น ที่ ที่ มี เศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีล้าหลังไปสู่ที่ที่สูงกว่า ทาให้เกิดความซับซ้อนทางด้านชาติพันธุ์ ภาษาและความเป็นอยู่ ส่งผลต่อการ
เข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขและการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากพื้นที่ที่มีความเจริญน้อยไปยังพื้นที่ที่มี
ความเจริญมาก รวมทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมที่กาลังทวีความรุนแรงขึ้น ทาให้ปัญหาและความต้องการทางสุขภาพ
ของประชาชน รวมทั้งเทคโนโลยีการบริหารและการจัดบริการสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยมีระบบการประกั น
สุขภาพถ้วนหน้า มีการกระจายอานาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น และการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจั ดการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่ านี้ทาให้ ประชาชนที่ยากจนในพื้นที่ได้รับการดูแลสุขภาพไม่ทั่วถึง
เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอ มีอัตราการโยกย้ายสูง รวมทั้งอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข อัน
เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒ นธรรมและประเพณี ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน มุ่งที่จะพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ชุมชนชนบทเหล่านี้ได้อย่างคุ้นเคย สามารถลดอุปสรรคต่าง ๆ ของประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ ซึ่ง
จะช่วยลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นหลักสูตรจึงเน้นการเรียนรู้ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค การตรวจประเมินการบาบัดโรค
เบื้ องต้ น และการฟื้ น ฟู ส ภาพได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิภ าพ สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายและการปฏิ รูป ระบบ
สาธารณสุข ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มวัย ครอบครัว และชุมชน ให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนและชุมชนในจังหวัดน่านโดยทั่วหน้า
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1และข้อ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพแวดล้อม วัฒ นธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อวิถี การ
ดาเนินชีวิตของประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ในการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชน
น่านจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน พื้นที่ชนบท ห่างไกล
ชายแดน ด้อยโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทางด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถกลับไปปฏิบั ติหน้าที่ในโรงพยาบาล
ชุมชน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หน่วยบริการปฐมภูมิและสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ดังนั้น
การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรจะต้องมีกลไกในการสนับสนุนให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในพื้นที่เพื่อสร้าง
ความคุ้น เคย การปรั บ ตัว เข้ากั บ สถานการณ์ ที่ เหมาะสมกับ พื้ น ที่ และสามารถกลั บ ไปปฏิ บั ติงานในพื้ น ที่ ด้ ว ย
ความสามารถที่เหมาะสมและมีความมั่นใจ สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การอนามัยโลกในการพัฒนากาลังคนด้าน
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สุ ข ภาพที่ ว่ า “คั ด คนท้ อ งถิ่ น เรี ย นในท้ อ งถิ่ น และท างานบ้ านเกิ ด หรือ Rural recruitment, Rural training,
Hometown working”
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชนที่มุ่งให้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ทัศนคติและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนอันนาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการจัดการทรัพยากร เพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรบุคคล ในชุมชน
สั่งสมประสบการณ์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ปัญหาและร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามา
ศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นกาลังสาคัญของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ และมุ่งธารงปณิธานในการผลิตผู้จบ
การศึกษาที่ดี เก่ง และมีความสุข ได้บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาสุขภาพ ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางด้านสาธารณสุข และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมการฝึกงานในชุมชนร่วมกับอาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่น โดยคานึงถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เฉพาะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นสาคัญ และมีการจัดทาสารนิพนธ์
ที่นากระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนร่วมด้วย
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
12.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่มี
12.3 การบริหารจัดการ
มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคณาจารย์
จากสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเป็นหลัก มีอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์หรือผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดเรียนการสอน จัดหาสื่อการสอน จัดห้ องเรียน เวลาเรียน การวัดและ
ประเมิน ผล รวมถึงมีการสร้างภาคีเครือข่ายในจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานด้านสุ ขภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อนาทฤษฎีจาการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง ร่วมถึงประสานกับสานักวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ในด้านการจัดการศึกษาให้เ ป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร มาตรฐานอุดมศึกษา และ
สอดคล้องกับนโยบายและข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พั ฒ นานั ก ปฏิ บั ติ ด้ า นสาธารณสุ ข ชุ ม ชน เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน (Healthy is
Wealthy)
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรที่สร้างนักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน สามารถปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีสุ ขภาวะที่ ดีอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความขาดแคลนบุคลากรด้าน
สาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ห่ า งไกลทุ ร กั น ดารหรือ ในพื้ น ที่ ช ายแดนที่ มี ค วามยากล าบากในการเข้ า ถึ งบริก ารด้ า น
สาธารณสุ ข หรือพื้ น ที่ ที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพั น ธุ์ ภาษา วัฒ นธรรมประเพณี ลดปั ญ หาการโยกย้าย
กาลังคนด้านสุขภาพ ทาให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องจัดการศึกษาด้าน
สาธารณสุขชุมชน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีความเป็นคนดี พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การตรวจ
ประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชน แบบองค์รวม
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
(4) สามารถคิ ดริเริ่ มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และแก้ปัญ หาในการปฏิบั ติงานด้าน
สาธารณสุขของชุมชน
(5) เป็น ผู้นาด้านการดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน สามารถเชื่อมประสานการบริการปฐมภูมิกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพชุมชน
(6) มีความสามารถและประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
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2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. พั ฒ นาหลั กสู ต รให้ ส อดคล้ อ ง - สารวจติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สาเร็จ
กับความต้องการของผู้ใช้ผู้สาเร็จ การศึกษา
การศึกษา
- นิ เท ศ ติ ด ต า ม ก า ร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก าร ณ์
สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง
2. พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น - ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
การสอนให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ที่ เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรแหล่ งฝึ ก
มีทักษะปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประสบการณ์ ทางสาธารณ สุ ข ชุ ม ชนกั บ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานในชุมชน
สถาบันการศึกษา
- จั ด ระบบห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข
และสื่ อ การเรียนรู้ที่ จ าลองสถานการณ์ จริ ง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนออกฝึกปฏิบัติการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานการติดตามความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใช้ ผู้ ส า เร็ จ
การศึกษา
- รายงานการนิเทศติดตาม
- ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการและบุคลากรแหล่ง
ฝึกประสบการณ์ สาธารณสุ ข
ชุมชนต่อการปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุขของนักศึกษา
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี –
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี –
2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และสาเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเข้ า รั บ การศึ ก ษาควรมี ผ ลการเรี ย นในกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ภาษาอั ง กฤษแต่ ล ะรายวิ ช า ไม่ ต่ ากว่ า เกรด 3.00 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ความรู้ พื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก โดยมีเกณฑ์
การผ่านแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562 2563 2564 2565
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 1
.
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
60
90
90
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา (80%)

-

-

24

24

2566
30
30
30
90
24

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดเงิน
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
หมวดรายรับ
ค่าลงทะเบียนเรียน

2562
400,00
48,000
20,000
468,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
500,000
600,000
60,000
72,000
25,000
30,000
585,000
702,000

ภาคการศึกษา
1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564
117,000 117,000 234,000 234,000 351,000

ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักศึกษา: คน
ประมาณการ
รายจ่ายนักศึกษา : คน : ปี
ประมาณการค่าใช้จ่ายนักศึกษา

2565
600,000
72,000
30,000
702,000

2/2564
รวม
351,000 1,404,000

รายจ่ายนักศึกษา : คน : ตลอด
หลักสูตร

7,800 บาท

23,400

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และหรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านสื่อดิจิทัล
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
18
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
จานวน
39
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จานวน
30
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จานวน
6
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
จานวน
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกาหนดรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกาหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กาหนด ดังนี้
ศท XX XX
ลาดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสกลุ่มวิชา
01 กลุ่มวิชาภาษา
02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีหลักเกณฑ์กาหนดรหัสวิชา ดังนี้
สช XX XX
ลาดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลาดับที่ของสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
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3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
(1) กลุม่ วิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ศท 0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
รหัสวิชา
ศท 0105
GE 0105
ศท 0106
GE 0106
ศท 0107
GE 0107

ชื่อรายวิชา
ปัญญาจากวรรณกรรม
Wisdom through Literature
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
English through Recreation
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
Neighboring Countries Language

น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (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
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0301
การเข้าใจดิจิทัล
GE 0301
Digital Literacy

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
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ศท 0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
ศท 0303
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
ศท 0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
(1) รายวิชาบังคับจานวน
24 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
(1.2) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (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
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (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
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
สช 0501 เคมีสาธารณสุข

57
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
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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
จานวน
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
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
การฟื้นฟูสภาพ
3(2-2-5)
CH 0515
Rehabilitation
สช 0516
การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
CH 0516
Public Health Administration
(2.2) วิชาเลือก
จานวน
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)
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CH 0518
สช 0519
CH 0519
สช 0520
CH 0520
สช 0521
CH 0521
สช 0522
CH 0522
สช 0523
CH 0523
สช 0524
CH 0524
สช 0525
CH 0525
สช 0526
CH 0526
รหัสวิชา
สช 0527
CH 0527

Dental Health
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Education and Health Behavior
ชีวสถิติสาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health Biostatistics
โภชนาการชุมชน
3(3-0-6)
Community Nutrition
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
Occupational Health and Safety
การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน
3(3-0-6)
Community and Home Health Care
การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
3(2-2-5)
Community Health Development
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Health Care for Aging
การคุ้มครองผู้บริโภค
3(2-2-5)
Consumer Protection
(2.3) วิชาการฝึกงาน จานวน
3 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
นก.(ชั่วโมง)
ฝึกประสบการณ์
3(300)
Field Experience in Community Health

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชา
เดี ย วกั น หรื อ ต่ า งสาขาวิ ช าก็ ไ ด้ หรื อ เลื อ กจากหลั ก สู ต รอื่ น ใดในระดั บ เดี ย วกั น จากวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอื่ น ๆ
โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะ
เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีดังนี้
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

6

6

6

6

6

9

6

3

3

6

9

6
3

15

15

15

15

15

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 57 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ 39 หน่วยกิต
1) วิชาชีพบังคับ 30 หน่วยกิต
2) วิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
3) วิชาฝึกงาน 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

จานวนหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3

30
18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
วิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
วิชาวิทยาศาสตร์ ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
พื้นฐานวิชาชีพ
สช 0501 เคมีสาธารณสุข
พื้นฐานวิชาชีพ
สศ 0501 ชีววิทยาสาธารณสุข
พื้นฐานวิชาชีพ
สช 0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
รวม

6
3
3
3
15

30
6
3
3
90

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15(10-10-25)
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
วิชาภาษา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
วิชามนุษยศาสตร์ ศท 0201 จังหวัดศึกษา
และสังคมศาสตร์
พื้นฐานวิชาชีพ
สช 0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
พื้นฐานวิชาชีพ
สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี
วิชาชีพบังคับ
สช 0507 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สาธารณสุขชุมชน
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
วิชาภาษา
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
มนุษยศาสตร์และ ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
สังคมศาสตร์
พื้นฐานวิชาชีพ
สช 0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข
วิชาชีพบังคับ
สช 0508 ระบาดวิทยา
วิชาชีพบังคับ
สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
15(11-8-26)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
15(11-8-26)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
วิชาภาษา
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการ 3(2-2-5)
เขียน
มนุษยศาสตร์และ ศท 0203 พลเมื อ งกั บ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ 3(2-2-5)
สังคมศาสตร์
สังคม
วิชาชีพบังคับ
สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
วิชาชีพบังคับ
สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2
3(1-4-4)
วิชาชีพบังคับ
สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์
3(2-2-5)
รวม
15(9-12-24)
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเฉพาะ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ศท 0302 ก ารคิ ด ส ร้ า งส ร รค์ แ ล ะ ก าร
คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
แก้ปัญหา
เทคโนโลยี
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ชีวิต
เทคโนโลยี
วิชาชีพบังคับ
สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
วิชาชีพบังคับ
สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิชาชีพเลือก
สช XXXX XXXXXXXXXXXXXX
รวม
กลุ่มวิชา
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพเลือก
เลือกเสรี
วิชาชีพการฝึกงาน

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
สช 0515 การฟื้นฟูสภาพ
สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข
สช xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx
สช 0527 ฝึกประสบการณ์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15(x-x-x)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3 (x-x-x)
3(x-x-x)
3(300)
15(x-x-x)
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความสาคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การ
ฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทางาน
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มาก่อน
ศท 0104
GE 0104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
Development of Speaking and Writing Skills

ความสาคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การ
นาเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนาเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึก ษาค้นคว้า
และการทางาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปัญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า
ทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร

โลก

ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การ
นาคาศัพท์ สานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง
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ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คาศัพท์และสานวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
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
เครื่องมือสาหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาชุมชน
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิต ภาวะ
ผู้นา การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล ในชุมชน
ที่เป็นแบบอย่างการดาเนินชีวิต และดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่า
และเอกลั ก ษณ์ ที่ ดี งามอย่ างไทย การมี จิ ต อาสา และส านึ กสาธารณะ การมีส่ ว นร่ว มในระบบประชาธิป ไตย
วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทาโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทาโครงงาน
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ศท 0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่ อสารในยุคดิจิทัล การทาธุรกรรมออนไลน์ สั งคม
ออนไลน์ การเรี ย นรู้ แ ละการสื บ ค้ น จากสื่ อ ดิ จิ ทั ล การวิ เคราะห์ แ ละรู้ เท่ า ทั น สื่ อ น าเสนอในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
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
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมส าเร็จ รูป ในการทางาน การใช้ งานและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวล
ผลคา ตารางคานวณ และการนาเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การ
จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนาเสนองาน การทามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัด
ต่างๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคานวณภาษี กาไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และ
ส่วนลด ขั้นตอนในการสารวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
สช 0501
เคมีสาธารณสุข
3(2-2-5)
CH 0501
Public Health Chemistry
คุณ สมบั ติของสาร โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พัน ธเคมี มวลสารสั มพัน ธ์ คุณ สมบัติข องก๊าซ
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส ปฏิกิริยาอ็อกซิเดชันรีดักชัน สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและ
อนุพันธ์ เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม สารเคมีในชีวิตประจาวัน และการใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ
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ทางเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานปฏิบัติ การที่สอดคล้องกับทฤษฎีและ ผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สช 0502
CH 0502

ชีววิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Biology
หลักการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อ หลักเบื้องต้นของเมตาบอลิซึมในเซลล์ และ
สิ่งมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีต่อเซลล์ การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต การหายใจและการลาเลียงสารในร่างกาย
ขบวนการตอบสนองและการประสานงานภายในของร่างกายทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ หลักพันธุกรรม
ความผิ ด ปกติ ข องระบบประสาท ระบบต่ อ มไร้ท่ อ ถ่ ายทอดทางพั น ธุ ก รรมที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ชี ว วิท ยา
สาธารณสุข กาเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และฝึกปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับทฤษฎี
สช 0503
CH 0503

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
Microbiology and Parasitology
ลักษณะของจุลชีววิทยา การจาแนก ประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สาคัญ การเจริญเติบโต
วัฏ จั กรชีวิตและพั น ธุศาสตร์ ของจุ ลิ น ทรี ย์ และปรสิ ต การควบคุมจุลิ น ทรีย์ จุล ชีว ทางอาหาร การสุ ขาภิ บาล
โรคติดต่อและภูมิต้านทาน ความสัมพันธ์ของปรสิตกับการก่อให้เกิดโรคหรือโทษต่อมนุษย์ การรวบรวมและเก็บ
ตัวอย่างปรสิต เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุลชีววิทยาและ
ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อต้านการติดเชื้อจุลชีพ หรือปรสิต
สช 0504
CH 0504

มนุษย์ชีวเคมี
3(2-2-5)
Human Biochemistry
ลักษณะโมเลกุลของสาร ในสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของเซลล์ และองค์ประกอบ
ของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูด
ซึมอาหาร กระบวนการและสารจาเป็นที่เกี่ยวข้องในเมตาบอลิซึมของสารอาหาร (โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิปิด
และกรดนิวคลีอิก) ในร่างกายภาวะปกติและในบางโรคที่พบบ่อย ฝึกการนาความรู้ไปใช้ในการป้องกัน วินิจฉัย
และพยากรณ์โรคที่พบบ่อย
สช 0505
CH 0505

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
Human Anatomy and Physiology
แนวคิดความหมาย ความสาคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและคาศัพท์ทางกาย
วิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ลักษณะ ตาแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพั นธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ หน้าที่และการทางานของร่างกาย
มนุษย์ที่ทาให้ชีวิตดารงอยู่ได้ในภาวะปกติในวัยต่าง ๆ การทางานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่าง ๆ
ของร่างกายซึ่งทาหน้าทีป่ ระสานกันเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล
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สช 0506
เภสัชศาสตร์สาธารณสุข
3(2-2-5)
CH 0506
Public Health Pharmacy
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาที่ใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน และการบาบัดโรคเบื้องต้น กระบวนการดูดซึมยา
การเปลี่ยนแปลงยา การกระจายตัวของยา การขับถ่ายยา การออกฤทธิ์ของยาต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หลักการ
ใช้ยา การคานวณขนาดของยา การแบ่งกลุ่มยา การประยุกต์ใช้ยาในการรักษาโรคต่าง ๆ อันตรายและอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา ยาสามัญประจาบ้าน การใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาอย่างสมเหตุผล บัญชียาหลักแห่งชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา การสืบค้นข้อมูลยาจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
สช 0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
3(3-0-6)
CH 0507 Public Health and Community Health
ความหมาย ประวัติ ความเป็นมา หลักการ การดาเนินงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุข
มูลฐาน โครงสร้างระบบบริการและบทบาทการสาธารณสุขในประเทศไทย ปัญหาสาธารณสุขของประเทศและ
ท้องถิ่น แนวคิดและรูปแบบของการบริการสาธารณสุข แผนพัฒ นาสาธารณสุขและนวัตกรรมสาธารณสุขของ
ประเทศ การนาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ในงานสาธารณสุข แนวคิดและหลักการทางานใน
ชุ ม ชนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ าง ๆ การส่ งเสริม บทบาทชุ ม ชนในการพั ฒ นาสุ ข ภาพของ
ประชาชน การพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางานในชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้นา การวิเคราะห์ชุมชน การ
เข้ าถึ ง ชุ ม ชน การปรั บ ใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมในชุ ม ชนและการน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ เพื่ อ การพั ฒ นา
สาธารณสุขที่ยั่งยืนของชุมชน
สช 0508 ระบาดวิทยา
3(3-0-6)
CH 0508 Epidemiology
แนวคิดหลักการและวิธีทางระบาดวิทยา ความสาคัญของระบาดวิทยาต่องานด้านสาธารณสุขธรรมชาติ
ของการเกิดโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค ลักษณะของบุคคล สถานที่ และเวลา การวัดการป่วยและการตาย
ดัชนีอนามัย แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
การตรวจจับการระบาดของโรค การเฝ้าระวังโรคและการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการสอบสวนโรคทาง
ระบาดวิทยา โดยใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาเพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคและความผิดพลาดที่ พบบ่อย
ในทางระบาดวิทยา
สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
CH 0509 Prevention and Disease Control
แนวคิด ความหมายและคาจากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ปัจจัยและองค์ประกอบสาคัญของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุและ
โรคประจาถิ่น ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรค ผลกระทบของ
โรคที่มีต่อสุขภาพกายและจิตใจ หลักและวิธีการการป้องกันและควบคุมโรคและพาหะนาโรค ภูมิคุ้มกันโรคและ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมโรคระบาด พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า
การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข แนวคิด หลั กการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อใน
สถานพยาบาลและชุมชน เทคนิคการทาให้ปราศจากเชื้อรวมถึงยุทธศาสตร์ในการวางแผนป้องกันโรคต่าง ๆ
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สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1
3(2-2-5)
CH 0510 Primary Medical Care 1
แนวคิดหลักการ วิธีการปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะต่าง ๆ
การช่ว ยเหลื อผู้ ป่ ว ยในภาวะฉุกเฉิน ที่พ บบ่ อยในชุมชน การวัดและการประเมินสั ญ ญาณชี พ การทาหั ตถการ
เบื้ อ งต้น ตามขอบเขตที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด การใช้ เทคนิ ค การท าให้ ป ราศจากเชื้ อ และการป้ อ งกั น
การแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพเพื่อ
การวินิจฉัยแยกโรคและการใช้ยาเพื่อการบาบัดโรคเบื้องต้นตามขอบเขตกาหนด การส่งต่อผู้ป่วย การให้คาแนะนา
ด้านสุขภาพและการติดตามดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานการดูแลรักษาแบบองค์รวม
สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2
3(1-4-4)
CH 0511 Primary Medical Care 2
ฝึ กปฏิ บั ติ การบริ การปฐมภู มิแบบองค์ รวมด้ วยแนวคิ ดเวชศาสตร์ครอบครัว ผสมผสาน การซักประวั ติ
การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปรผล การตรวจทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยโรค การจ่ายยา
และเวชภั ณ ฑ์ที่ไม่ใช่ยา และให้ การบ าบั ดโรคเบื้ องต้นอย่างเหมาะสมตามขอบเขตวิช าชีพ การช่ว ยฟื้ นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน การดูแลต่อเนื่องถึงที่บ้านและชุมชน การส่งต่อเพื่อการรักษาอย่างเหมาะสมในกลุ่มโรค ความเจ็บป่วย
และภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่พบบ่อยในชุมชนทั้งด้านอายุรกรรม (โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) กุมารเวชกรรม
สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม และโรคหรือปัญหาอื่น ๆ ที่พบบ่อยในชุมชนและนโยบายของรัฐบาล
หมายเหตุ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ 1 มาก่อน
สช 0512
CH 0512

การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
3(2-2-5)
Community Health Promotion
แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสาคัญของสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ แนวคิดหลักการ
และความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กฎบัตรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายการส่งเสริม
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สุขศึกษาและ
การสร้างเสริมสุขภาพ สุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพและปั จจัยเสี่ยง
กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาวะของร่างกาย วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม
ส่ งเสริม สุ ขภาพในโรงเรี ย น ชุ มชน วัด หรือ สถานประกอบการให้ เหมาะสมกั บ เพศและวัย การฝึ กทั ก ษะด้าน
การให้บริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คลินิกเด็กดี คลินิกโภชนาการ การเสริมภูมิคุ้มกันโรค
การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ อนามัยโรงเรียน ปัญหาโภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุ และการวินิจฉัยชุมชนเพื่อ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ในสถานพยาบาลและชุมชน
สช 0513
CH 0513

อนามัยการเจริญพันธุ์
3(2-2-5)
Reproductive Health
แนวคิดและฝึกทักษะการดูแลการอนามัยเจริญพันธุ์ทั้ง 10 องค์ประกอบคือ การวางแผนครอบครัว
อนามัยแม่และเด็ก โรคเอดส์ มะเร็งในระบบสืบพันธุ์ โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ การแท้งและภาวะแทรกซ้อน
ภาวะมีบุตรยาก เพศศึกษา อนามัยวัยรุ่น ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบ
ของอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ สุ ข วิท ยาทางเพศ การดู แ ลสุ ข อนามั ย ของสตรีในระยะตั้ งครรภ์ ระยะคลอดและ
หลั งคลอด ภาวะฉุกเฉิน ทางสูติน รีเวชศาสตร์ การเลี้ยงลู กด้วยนมแม่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกั บการเลี้ยงดูทารก
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การแก้ปัญหาสุขภาพของมารดาและทารก การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวที่มีบุตรรวมทั้งการจัดการครอบครัว
ในชุมชนให้เข้มแข็ง
สช 0514
CH 0514

อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health
แนวคิด หลั กการและความหมายและความสาคัญ ของอนามัยสิ่ งแวดล้ อม นโยบายและกฎหมาย
ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้า การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และสุขาภิบาล
อาหารและน้าดื่มน้าใช้ การควบคุมกาจัดแมลงและสัตว์นาโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถานที่
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย การควบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศ การควบคุ ม เหตุ ราคาญ มลพิ ษ สิ่ งแวดล้ อ ม
การสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ
สช 0515
CH 0515

การฟื้นฟูสภาพ
Rehabilitation

3(2-2-5)

แนวคิ ด หลั ก การและสถานการณ์ เจ็ บ ป่ ว ย ภาวะเสี่ ย งต่ อ ความพิ ก าร การป้ อ งกั น ความพิ ก าร
ความหมาย ความสาคัญและรูปแบบการฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผสมผสาน กายภาพบาบัด
กิจกรรมบาบัด การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน ระบบ
การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพและการส่ งต่อ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพโดยชุ มชน กฎหมายและพระราชบั ญ ญั ติการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการเลือกวิธีการออกกาลังกายและการกีฬาที่เหมาะสมกับบุคคล
สช 0516
การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
CH 0516 Public Health Administration
แนวคิด ปรัชญา และหลักการที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร
การอานวยการและควบคุมงาน ภาวะผู้ น า กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การติดตาม
ประเมินผล โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข การใช้เทคนิคเพื่อการบริหารสาธารณสุขโดยเน้นการทางาน
เป็ น ทีม การมีส่ วนร่ว มของชุมชน นวัตกรรมด้านการบริห ารสาธารณสุข การประกันสุ ขภาพ และการประกัน
คุณภาพการบริหารจัดการ ความหมายและความสาคัญ องค์ประกอบ ขอบเขต และกลไกลการควบคุม จรรยาวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข รวมทั้งศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่ว ๆ
ไปที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข การชันสูตรบาดแผล รายงานชันสูตรบาดแผลเบื้องต้นและรายงานชันสูตร
พลิกศพเบื้องต้น การเป็นพยานทางการแพทย์
สช 0517
CH 0517

สุขภาพจิตชุมชน
3(3-0-6)
Community Mental Health
ความหมาย แนวคิดและความสาคัญของสุขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของสุข ภาพจิต
ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวทางเพศ
บทบาทของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนที่มีต่อสุขภาพจิต ประเภทของความผิดปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพ สาเหตุ
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และแนวทางการป้องกันและแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิตรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน การป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพจิต การประเมินสุขภาพจิต การให้บริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการชุมชน
สช 0518
ทันตสาธารณสุข
3(3-0-6)
CH 0518
Dental Health
ความส าคัญ ของสุ ขภาพปากและฟัน ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะในช่องปาก พยาธิส ภาพ โรคที่ พบบ่อ ย
ในช่องปาก การตรวจวินิ จฉัย การป้ องกันและรักษาโรคในช่องปาก ความผิดปกติเกี่ยวกับฟัน การดูแลอนามัย
ในช่องปาก การบ าบั ด ฉุกเฉิน ทัน ตะระบาดวิท ยา ทัน ตกรรมป้องกัน ทั นตสุ ขศึกษา ทั นตสาธารณสุ ขในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน แนวทางการดาเนินงานทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติและ
งานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
สช 0519
CH 0519

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Education and Health Behavior
ความหมาย แนวคิด ขอบข่ายและหลักการสุขศึกษาและ แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์สุขศึกษาและ
การสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและ ปัจจัยของภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและภาวะ
สุขภาพ กลวิธีทางสุขศึกษา การวางแผนงานโครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
สช 0520
ชีวสถิติสาธารณสุข
3(3-0-6)
CH 0520
Public Health Biostatistics
หลักเบื้องต้นและประโยชน์ของสถิติ ความสาคัญของสถิติ การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นทางสาธารณสุข การแจกแจงข้อมูล การนาเสนอข้อมูลสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ สถิติชีพ ตารางชีพ
การเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ประโยชน์ของตารางชีพและสถิติตัวชี้วัดที่สาคัญในงานสาธารณสุข การทดสอบ
สมมติฐ านด้ว ยวิธีการ ทางสถิติและการแปรผล การน าข้อมูล ที่จาเป็นมาใช้ในงานสาธารณสุข การจัดท าเวช
ระเบียน รายงานและสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุข
สช 0521
โภชนาการชุมชน
3(3-0-6)
CH 0521
Community Nutrition
ความสาคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ ความต้องการอาหาร และสารอาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ ปัญหา
โภชนาการในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ปัญหาโภชนาการของบุคคลและชุมชน การหาความสัมพันธ์
ของปั ญ หาและสาเหตุ ข องปั ญ หาโภชนาการ ความเชื่ อและวัฒ นธรรมการบริโภคอาหาร พิ ษ ภั ยของอาหาร
ผลกระทบของปัญหาโภชนาการ แนวทางการส่งเสริมแก้ไขปัญหาโภชนาการชุมชน การให้โภชนศึกษาเพื่อปรับ
พฤติกรรมบริโภค
สช 0522
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
CH 0522
Occupational Health and Safety
ความหมายและความสาคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัยอันเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ สภาวะสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการทางาน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนทางานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม พิษวิทยาและกายศาสตร์ การสุขาภิบาลโรงงานและสถานประกอบการ
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หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์ม หลักการเดิน
สารวจสถานประกอบการ ระบบสวัสดิภาพในประชากรวัยทางาน การจัดบริการอาชีวอนามัยในชุมชน อาชีวอนามัย
ในโรงพยาบาลและสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ หน่ ว ยงานและกฎหมายที่ เกี่ย วข้ องกั บ งานอาชี ว อนามัย และความ
ปลอดภัย
สช 0523
การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน
3(3-0-6)
CH 0523
Community and Home Health Care
ความหมายความส าคัญ และความจาเป็ นของการดูแลสุ ขภาพที่บ้านและชุมชน การประเมิน ปัญ หา
สุขภาพและความต้องการของครอบครัว การวางแผนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รูปแบบของ
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การเยี่ยมบ้าน บทบาทหน้าที่และกลวิธีของผู้ดูแล ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ การดูแลและ
การป้องกัน แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คาแนะนา ขั้นตอนหรือวิธีการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจัยที่มีผล
ต่อศักยภาพของผู้ป่วย ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ การอาบน้าผู้ป่วยในเตียง การสวน
อุจจาระ การจัดท่านอนและเคลื่อนไหวผู้ป่วย การดูแลบาดแผล การป้องกันแผลกดทับ วิธีให้ยา การดูแลเด็ กเล็ก
และผู้ สู งอายุ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั งที่ บ้ านและชุ ม ชน การฟื้ น ฟู ส ภาพ โภชนาการและการออกกาลั งกาย
ที่เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน
สช 0524
การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
3(2-2-5)
CH 0524
Community Health Development
แนวคิ ด และหลั ก การท างานในชุ ม ชน ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การระดมความร่ว มมื อ ระหว่างองค์ก รภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคมและชุมชน การส่ งเสริมบทบาทของชุมชน ในการพัฒ นาสุขภาพของประชาชน
การพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางานชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้นา การรวิเคราะห์ชุมชน การเข้าถึงชุมชน
การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในชุมชนและการนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขที่
ยั่ งยื น ของประชาชนและชุมชน ฝึ กการทางานเป็ น ที มและเรียนรู้การท างานร่ว มกับ ชุม ชน การเตรีย มชุ มชน
การส ารวจชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางสั งคมวิท ยาและมานุษ ยวิทยา การบันทึ กผลการส ารวจทางสาธารณสุ ข
การวินิจฉัย การเรียงลาดับความสาคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน
สช 0525
CH 0525

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Health Care for Aging
สุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ เกณฑ์มาตรฐานผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ การเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ โรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันรักษาหลักการปฏิบัติ
ตนของผู้สูงอายุ อาหารสาหรับผู้สูงอายุ การเคลื่อนไหวและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
สช 0526
CH 0526

การคุ้มครองผู้บริโภค
3(2-2-5)
Consumer Protection
ความหมาย ประเภท ความสาคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและข้อกาหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภค สารเคมี
กับชีวิตประจาวัน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร อาหารเสริม สารปรุงแต่งอาหารและเครื่องสาอาง สารฆ่าแมลง
และสารกาจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การนาความรู้ไปประยุกต์ในการทางานในอนาคต
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สช 0527
ฝึกประสบการณ์
3(300 ชั่วโมง)
CH 0527
Field Experience in Community Health
ฝึกปฏิบั ติงานด้านสาธารณสุขชุมชน ดาเนินการให้ การดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนแบบ
ผสมผสาน และองค์รวมที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของชุมชนในสถานบริการทั้งด้าน การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมและป้ องกันโรค การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูส ภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค กระบวนการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน
3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทาง
สูงสุด
วิชาการ
นางสาวอนันญา
ส.ม. การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ
ดีปานา
พ.บ. พยาบาลศาสตร์
นายมนูศิลป์ ศิริมาตย์
นางเทียมจิตร จิตตวัฒนา

ชื่อ-นามสกุล
นายปิยะพล
ทวีวรรณ

-

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

ส.บ.
พ.บ.

3.2.2 อาจารย์ประจา
3.2.1 อาจารย์ประจา
คุณวุฒิการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
ม.ธรรมศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครลาปาง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ม.มหิดล
วิทยาลัยพยาบาล
อุตรดิตถ์

2561
2547
2546
2531
2539

รายวิชา/สาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษาจาก
สอน
สถาบัน
ปี
การเข้าใจดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 2555
มงคลล้านนาน่าน

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์
ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
นายวัชชิระ
วท.ม.เทคโนโลยีการบริหาร
-วิทยาศาสตร์และ
หวั่นท๊อก
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
พธ.บ.การสอนภาษาไทย
-ภาษาไทยเพื่อการ
พัฒนาปัญญา
นายกิตติกรณ์ สมยศ วท.ม.การจัดการนันทนาการ
จังหวัดศึกษา
ท่องเที่ยว
ค.บ.ธุรกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2553
2549

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551
2549
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ชื่อ-นามสกุล
นางราชาวดี
สุขภิรมย์
นางสาวพรศิริ
กล่าป่วน
นางสาวชรัสนันท์
ตาชม
นายฌัชชภัทร
พานิช

คุณวุฒิการศึกษา
กศ.ม.การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ
บธ.ม.การบัญชี
บธ.บ.การบัญชี

การคิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหา

วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์
ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศศ.ม. การจัดการมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
ส.บ. การบริหารงานสาธารณสุข
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
รายวิชา/สาขาวิชาที่
สอน
นายมาโนชญ์ ชายครอง การบริหารสาธารณสุข
การป้องกันและ
ควบคุมโรค
การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน
ระบาดวิทยา
นายธนูศิลป์ สลีอ่อน
การบริหารสาธารณสุข
การป้องกันและ
ควบคุมโรค
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ระบาดวิทยา
นายอิสรภาพ มาเรือน การบริหารสาธารณสุข
อนามัยสิ่งแวดล้อม

นางวิชาภรณ์

รายวิชา/สาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษาจาก
สอน
สถาบัน
ปี
ศิลปะและทักษะการใช้ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2549
ชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2545

สุขภาพจิตชุมชน

จังหวัดศึกษา
พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช

2554
2551
2547
2544
2558
2545
2550
2553
2536

คุณวุฒิการศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
ปร.ด. การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2559
ศศ.ม. การวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2548
ท้องถิ่น
ส.บ. สาธารณสุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ 2536
ราช
ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558
2553
2545

ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา
รป.ม. การบริหารพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2551
2549

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2559

ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์
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ชื่อ-นามสกุล
คันทะมูล

นายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย

ว่าที่ ร.ต.วรปรัชญ์
ตาละ

นางมุกดา สุทธิแสน
นายสงกรานต์
เสนนันตา

นางศุภลักษณ์
เสนนันตา

นางสาวรัชนี คาลือ

รายวิชา/สาขาวิชาที่
สอน
การบริการปฐมภูมิ 1
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย์
มนุษย์ชีวเคมี
การสาธารณสุขและ
สาธารณสุขชุมชน
การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน
การป้องกันและ
ควบคุมโรค
ระบาดวิทยา
การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ชีวเคมี
ระบาดวิทยา
การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน
ระบาดวิทยา
การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การป้องกันและ
ควบคุมโรค
ระบาดวิทยา
การบริหารสาธารณสุข
การสาธารณสุขและ
สาธารณสุขชุมชน
การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน
สุขภาพจิตชุมชน
การดูแลสุภาพที่บ้าน
ชุมชน
เคมีสาธารณสุข
ชีววิทยาสาธารณสุข
มนุษย์ชีวเคมี
เภสัชวิทยา

คุณวุฒิการศึกษา
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2549
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช

2552

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

2555
2557

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2561
2547

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2558
2547

ศศ.ม.รัฐศาสตร์
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2549
2547

สศ.บ. สาธารณสุขศาสตร์

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธรรมชาติ
วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2537

ปัจจุบัน
2557
2552

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2562 หน้า 33

ชื่อ-นามสกุล

นายสุระพงษ์ สิทธิชัย
นายวิสิทธิ์ มารินทร์
นางอรทัย ศรีศิลป์

นายยงยุทธ ใหม่ตา

นายธนดล ธิติมูล
นายนวสิน อู่เงิน
นางนัฏฐิกา
ธีรสุนทรานันท์

รายวิชา/สาขาวิชาที่
สอน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อนามัยการเจริญพันธุ์
อนามัยสิ่งแวดล้อม

คุณวุฒิการศึกษา

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา
ธิราช
ระบาดวิทยา
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การปฐมภูมิ 1
ปร.ด. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การปฐมภูมิ 2
ศึกษา
การดูแลสุขภาพที่บ้าน ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และชุมชน
พบ.พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
ธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา
ธิราช
ระบาดวิทยา
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วท.บ.สาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เภสัชวิทยา
ภ.บ.เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การดูแลสุขภาพที่บ้าน พย.บ.พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
และชุมชน
ชนนี
การปฐมภูมิ 1
การปฐมภูมิ 2

ปี

2561
2533
2557
2549
2561
2554
2541
2560
2541
2557
2547
2555
2546

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีความต้องการให้ผู้สาเร็จการศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ
ทางานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรนี้ จึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพที่นักศึกษาทุกคนต้อง
ลงทะเบียนเรียนก่อนจบการศึกษา ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์
(2) การฝึกประสบการณ์ ในสถานพยาบาล สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอาศัยพื้นฐาน
จากการบูรณาการชุดวิชาในระหว่างเรียนในชั้นปีที่ 1-3
(3) การฝึกประสบการณ์ โดยการเรียนรู้ในการปฏิบัติจากสถานการณ์จริงในสถานพยาบาล สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(4) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศจากวิทยาลัยและครูพี่เลี้ยงใน
สถานพยาบาล
(5) การสัมมนาย่อยระหว่างการฝึกประสบการณ์
(6) การให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศของวิทยาลัย
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4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่
1.ด้านคุณ ธรรมจริย ธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปั ญ ญา 4.ทักษะความสั ม พัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะด้านวิชาชีพ โดย
มีคุณลักษณะที่ดีของประสบการณ์ภาคสนามดังนี้
1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพทางสาธารณสุข
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาใช้ปฏิบัติจริงและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปรับตัวเข้ากับสถานพยาบาล สถาน
ประกอบการได้
5. สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3 ก่อนสาเร็จการศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
- ไม่มี -

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2562 หน้า 35

หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีจิตสานึกรักบ้านเกิด
- ปลูกฝังเกี่ยวกับความรักท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมสารวจคุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งดีงามในท้องถิ่น
- สอดแทรกแนวคิดและการปลูกฝังในทุกรายวิชา
- จั ด โครงงาน/กิ จ กรรม/ค่ า ยอาสา เพื่ อ พั ฒ น าชุ ม ชนด้ า น
สาธารณสุข
(2) มีจิตสาธารณะ
- กิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม การเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม การช่ ว ยเหลื อ
ชุมชนหรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ในชุมชน
- กิ จ กรรมกลุ่ ม และสถานการณ์ จ าลองเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี จิ ต
สาธารณะ
- จัดทาโครงงาน/กิจกรรม ศึกษาบุคคลต้นแบบทางสาธารณสุข
- จั ดกิ จกรรมเสริมหลั ก สู ต รในรายวิช า เช่ น โครงการบ าเพ็ ญ
ประโยชน์และบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน
- กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างจิตอาสา
สาหรับนักศึกษาและบุคลากรด้านสาธารณสุข
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กลยุทธ์การสอน
(1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา
(2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ
(3) จัดทาโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผู้เรียนประเมินตนเอง
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2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒ นธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ ยนแปลงที่ส่ งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลั กการและวิธีก ารทางวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์การสอน
(1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทาด้วยตนเอง หรือการกระทาเป็นกลุ่ม
(2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
นาเสนอความรู้ได้
(3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(4) ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การกาหนดสัดส่วนน้าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้
(2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม
(2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและ
สร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอน
(1) การฝึกทักษะย่อย
(2) การจัดทาโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทางานเป็นกลุ่ม
(3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
(3) ประเมินการทางานร่วมกัน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทางานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพึ่งตนเองได้
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กลยุทธ์การสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝึกการทางานเป็นทีม
(3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นา และผู้ตาม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทางานเป็นกลุ่ม
(2) ประเมินผลงานของกลุ่ม
(3) ประเมินภาวะผู้นา และผู้ตาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ฝึกการนาเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ
(3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน เสียสละ และสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
(2) มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี รู้จักกาลเทศะ ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของชุมชน
(3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
กลยุทธ์การสอน
(1) กาหนดแนวปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมที่กาหนด และติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(2) จั ดกิจ กรรมในรายวิช าและการฝึ กประสบการณ์ ส าธารณสุ ขชุมชนที่ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมี จิต
สาธารณะ มีความสามัคคี รู้จักกาลเทศะ และสานึกรักบ้านเกิด
(3) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น และปฏิ บั ติ ตั ว ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์การประเมินผล
(1) ใช้แบบประเมิน ตรวจสอบและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนรู้และร่วมกิจกรรม
(2) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
(3) เสริมแรงหรือให้รางวัลแก่ผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
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2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานในงานสาธารณสุข
(2) รู้และเข้าใจบริบทของชุมชน และระบบสาธารณสุขชุมชน
(3) มีความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน การควบคุมป้องกันโรค การบาบัดโรค
เบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม
(4) สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์สาธารณสุขชุมชน
กลยุทธ์การสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับผู้สอน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
(3) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Collaboration learning)
(4) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก และชุมชน และทาโครงงานหรือ
กรณีศึกษา
กลยุทธ์การประเมินผล
(1) มีการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน ชิ้นงานที่ได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
(3) ใช้ rubric score ในการประเมิน
(4) ให้มีส่วนร่วมในการประเมินจากเพื่อน อาจารย์ และแหล่งฝึก
(5) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ และ/หรือประมวลทักษะวิชาชีพ
(6) กาหนดสัดส่วนน้าหนักของผลการเรียนรู้ให้เหมาะกับธรรมชาติของรายวิชา
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชนได้
(2) มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
(3) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ
(2) จัดทาโครงงาน กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ สาธิต สถานการณ์จาลอง และศึกษานอกสถานที่
กลยุทธ์การประเมินผล
(1) ประเมินการปฏิบัติการฝึกทักษะการคิด
(2) ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม
(3) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้และการฝึกเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
ผลการเรียนรู้
(1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ปรับตัวได้ตามสถานการณ์
(2) มีภาวะผู้นา สามารถทางานเป็นทีมได้
(3) เคารพสิ ท ธิ รั บ ฟั งความคิด เห็ น ของผู้ อื่ น และยอมรับ ในความแตกต่างระหว่างบุ คคลและ
วัฒนธรรม
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(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง บทบาทหน้าที่ วิชาชีพ และสังคม
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน
(2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นา
กลยุทธ์การประเมินผล
(1) ประเมินผลตามกระบวนการฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน
(2) ประเมินผลงาน
(3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ภาวะผู้นาและผู้ทางานร่วม
(4) ประเมินจากการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ พัฒนาปัญญาและใช้ในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกให้ผู้เรียนจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) ฝึกการสื่อสารและการนาเสนอ ในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
(3) การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และพัฒนาปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผล
(1) ประเมินทักษะการนาเสนอ และการใช้สื่อดิจิทัลในการนาเสนอ
(2) ประเมินผลงาน
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้
(1) มีทักษะการให้บริการปฐมภูมิแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม
กับบริบท
(2) มีทักษะการสารวจและวิเคราะห์ชุมชน เพื่อการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
(3) มีทักษะการทางานร่วมกับชุมชน
กลยุทธ์การสอน
(1) การสาธิต
(2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(3) การแสดงบทบาทสมมติ
(4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
(5) การฝึกปฏิบัติกับคนไข้จาลอง
(6) การสอนข้างเตียง
(7) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในสถานบริการสุขภาพและชุมชนให้ครอบคลุม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์/พี่เลี้ยงแหล่งฝึก
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(8) การทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกับอาจารย์
(9) การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกในสถานบริการสาธารณสุข
กลยุทธ์การประเมินทักษะ
(1) ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม
(2) การประเมินทักษะการปฏิบัติ
(3) การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ จากคนไข้จาลอง ผู้ใช้บริการ
(4) การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
โดยผู้เรียนร่วมกับผู้สอน
(5) ประเมินผลฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ปัญญา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน
ปัญญาจากวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จังหวัดศึกษา
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม

2

3

2. ด้านความรู้
4

1

2

3

4

 ความรับผิดชอบรอง
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ
3. ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ทางปัญญา
บุคคลและความ การสื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
1
2
3
1
2
3
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1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
พลังของแผ่นดิน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
การเข้าใจดิจิทัล
การคิดสร้างสรรค์และการแก้
ปัญญา
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

2



2. ด้านความรู้

3 4
 

1

2 3
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4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ
3. ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ทางปัญญา
บุคคลและความ การสื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
1
2
3
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

สช 0501
สช 0502
สช 0503
สช 0504
สช 0505
สช 0506
สช 0507
สช 0508
สช 0509
สช 0510
สช 0511
สช 0512

หมวดวิชาเฉพาะ
เคมีสาธารณสุข
ชีววิทยาสาธารณสุข
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
มนุษย์ชีวเคมี
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
เภสัชศาสตร์สาธารณสุข
การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
ระบาดวิทยา
การป้องกันและควบคุมโรค
การบริการปฐมภูมิ 1
การบริการปฐมภูมิ 2
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน

1 2 3 1
 

 


 






  
  


2 3 4

1

2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3 1 2 3
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3







 





6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1 2 3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม
รายวิชา

สช
สช
สช
สช
สช
สช
สช
สช
สช
สช
สช
สช
สช
สช
สช

0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523
0524
0525
0526
0527

หมวดวิชาเฉพาะ
อนามัยการเจริญพันธุ์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การฟื้นฟูสภาพ
การบริหารงานสาธารณสุข
สุขภาพจิตชุมชน
ทันตสาธารณสุข
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ชีวสถิติสาธารณสุข
โภชนาการชุมชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน
การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ฝึกประสบการณ์

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4








 






 
 













 
















 








 

       

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3







 








6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1 2 3
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนาม ในแต่ละภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ที่ส อน การประเมิน ผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา)
กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) ตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.
3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้ นงานหรือผลงานจากการเรียนรู้ การ
ประเมินพฤติกรรมจากการทากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใช้ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งจากรายงานผลการจั ด การเรี ย นรู้ ข องรายวิ ช า มคอ.5 และ มคอ.6
ทีอ่ าจารย์ประจาวิชาจัดทา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจาภาคการศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือ หลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่
กาหนด
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
(1) แต่งตัง้ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
- กรรมการจากสานักวิชาการ
- กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ
(2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
- กาหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสาเร็จของการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มคี ุณภาพ
- กาหนดปฏิทินการดาเนินงานการทวนสอบประจาปีการศึกษาที่มีผู้สาเร็จการศึกษา
โดยกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดาเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กาหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษา
- ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
- จัดทารายงานผลการทวนสอบประจาปีการศึกษา
(3) กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร
- ก าหนดลั ก ษณะข้ อ มู ล แหล่ งข้ อ มู ล และผู้ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถน ามาใช้ วิ เคราะห์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา เพื่อประเมินความสาเร็จ
ของการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
- พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่กาหนดไว้
- ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
- จัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี
การศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้สาเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่า
บรรลุตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับต่ากว่าอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจานวนกิตที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์ขั้นต่า
ของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่น ๆ ต่อวิทยาลัย
3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยกาหนด
4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6
การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนาอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลั ยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัช ญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้ แจงแนวทางในการจั ดการเรียนการสอน แนวทางในการท าวิจัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรียนการสอน
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ เข้ า ฝึ ก อบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
2.1.2 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ที่ ได้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้ และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ในจานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวนอย่างน้อย 1 คน
1.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ปี
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่ นักศึกษาก าลั งศึกษา และประเมินผลการมีงานท า
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อนุ ปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) คุณ ธรรมจริยธรรม 2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามที่
หลักสูตรกาหนด
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ติดตาม สารวจความต้องการจาเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
2. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร
4. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา ด้วยการลงมือทาด้วยการเรียนรู้จาก การทางาน (Work-based
Learning)
5. จัดกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณ์และ
วิกฤติทางสาธารณสุขชุมชน
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข
ชุมชน
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทางานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน
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3. นักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนน่านเปิดรับนักศึกษาทุกปีการศึ กษา และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการ
ทดสอบพื้นฐานผู้เรียน และจัดสอนเสริมให้กับผู้เรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ มีการควบคุมการดูแลการจัดปฐมนิเทศ
ให้ ค าปรึ กษาด้านวิช าการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึ งพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.2558
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน จัดทาเอกสารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้แก่ มคอ.2 รายละเอียด
ของหลักสูตร มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.5 รายงาน
ผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ.6 รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.7 รายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร การวัดและประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล ทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง ที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา
ให้กับนักศึกษา ดังนั้น สาขาวิชากาหนดนโยบายว่ากึ่ งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโททั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
วิทยาลัย ชุมชนน่ านพัฒ นาหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอนุปริญ ญา พ.ศ. 2548 และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยการออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งมีการควบคุมและออกแบบระบบอาจารย์ผู้สอน
โดยจั ดหาอาจารย์ผู้ ส อนที่มีคุณ วุฒิ ตรง หรือสั มพั นธ์กับรายวิชาที่ส อน มีการกลั่ นกรองเพื่อเห็ นชอบผ่ านสภา
วิทยาลัยชุมชน และมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนโดยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
5.2 การประเมินผู้เรียน
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ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การ
ประเมินจากผลงาน การใช้แบบทดสอบ การประเมินจากการฝึกงาน และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ตาม
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2560
5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5.3.1 การบรรยาย อภิปรายโดยผู้สอน วิทยากร หรือผู้ทรงภูมิปัญญา
5.3.2 การมอบหมายงาน เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
5.3.3 กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง
5.3.4 การศึกษาดูงาน และจัดทารายงานพร้อมนาเสนอ
5.3.5 จัดสถานการณ์จาลอง
5.3.6 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
5.3.7 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
5.4 ผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชน มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการศึกษาที่สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องฉาย LCD Projector
3. มีเอกสารสิ่งพิมพ์และหนังสือในห้องสมุดที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลั กสูตรประจาปีตาม
ตั ว บ่ ง ชี้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หรื อ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ห ลั ก สู ต รพั ฒ นาขึ้ น เอง
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดในมคอ.3-4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร กาหนดให้ ผู้ส อนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแต่ล ะ
รายวิชา และให้ผู้ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไปจากนั้นให้
นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการต่อไป
ด้านกระบวนการ นาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทาได้ ดังนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน
1.2.3 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ผู้สอน
1.2.4 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยผู้สาเร็จการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.4 อาจารย์ผู้สอน
2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร
รวมทั้งสารวจจากการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพของหลักสูตรจากหน่วยงานประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น
รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลเบื้องต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 นก.
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 นก.
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ 30 นก.
2.2.2 วิชาเลือก 6 นก.
2.2.3 วิชาการฝึกงาน 3 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 นก.
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2557
ไม่น้อยกว่า 30 นก.
ไม่น้อยกว่า 57 นก.
ไม่น้อยกว่า 18 นก.
ไม่น้อยกว่า 39 นก.
30 นก.
ไม่น้อยกว่า 6 นก.
ไม่น้อยกว่า 3 นก.
ไม่น้อยกว่า 3 นก.
ไม่น้อยกว่า 90 นก.

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 30 นก.
ไม่น้อยกว่า 57 นก.
ไม่น้อยกว่า 18 นก.
ไม่น้อยกว่า 39 นก.
30 นก.
ไม่น้อยกว่า 6 นก.
ไม่น้อยกว่า 3 นก.
ไม่น้อยกว่า 3 นก.
ไม่น้อยกว่า 90 นก.
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Community
ภาษาอังกฤษ : Associate of Public Health Program in
Health
Community Health

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน
ชื่อย่อ : อ.ส.(สาธารณสุขชุมชน)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Public Health (Community Health)
ชื่อย่อ : A.P.H. (Community Health)

ชื่อปริญญา/สาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อย่อ : อ.(สาธารณสุขชุมชน)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree (Community Health)
ชื่อย่อ : A.(Community Health)

หมายเหตุ
ป รั บ ป รุ ง ต า ม ม ติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใ น ค ร า ว ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่
8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2560 การกาหนดชื่อปริญญา
ร ะ ดั บ อ นุ ป ริ ญ ญ า ว่ า
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วย
ชื่ อ สาขาวิ ช าและก าหนดใช้
อั ก ษรย่ อ ว่ า “อ.(สาขาวิ ช า
.....)” เพื่ อให้ เป็ น ไป ตาม
ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
เกณ ฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
ปรับปรุงตามมติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่
8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2560 การกาหนดชื่อปริญญา
ระดับอนุปริญญาว่า
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาและกาหนดใช้
อักษรย่อว่า
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธ
มุ่งสร้างบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนานักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง กิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในงานสาธารณสุ ข คิ ด วิ เ คราะห์ ก ารน าความรู้ แ ละทั ก ษะทาง ของชุมชน (Healthy is Wealthy)
สาธารณสุขไปใช้ในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน
โรค รักษาพยาบาลเบื้ องต้ น และฟื้น ฟูสภาพ ที่สอดคล้ องกับปัญ หา
สุ ขภาพของท้ อ งถิ่น โดยเน้ น ให้ ป ระชาชนสามารถดูแ ลสุ ข ภาพของ
ตนเอง ตลอดจนมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ งาน
สาธารณสุขในชุมชนอันจะนามาซึ่งสุขภาวะของประชาชน
ความสาคัญของหลักสูตร
ความสาคัญของหลักสูตร
- เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กั บ
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะช่วยจัดการสาธารณสุขและ
หลั ก สู ต รที่ ส ร้ างนั ก ปฏิ บั ติ ด้ านสาธารณสุ ข ชุ ม ชน สามารถ น โย บ าย รั ฐ บ าล ที่ จ ะ น า
บริก ารสาธารณสุ ข ท่ ามกลางความขาดแคลน ยากล าบากในพื้ น ที่ ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand
ห่างไกลทุรกันดารหรือในพื้น ที่ช ายแดนที่มีความยากลาบากในการ ชุมชนและการมีสุขภาวะที่ดี อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความขาดแคลน 4.0 และลดความเหลื่ อ มล้ า
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดตาก หรือ บุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ห่ า งไกลทุ ร กั น ดารหรือ ในพื้ น ที่ การเข้ า ถึ ง ระบ บ สุ ข ภ าพ
จังหวัดชายแดนอื่นๆ รวมทั้งจัดการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบท ชายแดนที่มีความยากลาบากในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข หรือ ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชน
ของพื้นที่ทุรกัน ดาร ห่ างไกล ชายแดน หรือพื้น ที่ที่มีความแตกต่าง พื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา วัฒ นธรรมประเพณี สุ ข ภ า พ ดี เจ้ า ห น้ า ที่ มี
ทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ลดปัญ หาการโยกย้าย ลดปั ญ หาการโยกย้ า ยก าลั งคนด้ า นสุ ข ภาพ ท าให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ อ ยู่ ค ว าม สุ ข ระ บ บ สุ ข ภ าพ
กาลั งคนด้านสุ ขภาพ ท าให้ มีเจ้ าหน้ าที่ อยู่ ป ฏิบั ติงานในพื้ นที่ อย่าง ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องจัดการศึกษา ยั่งยืน"
ต่อเนื่องได้
ด้ านสาธารณสุ ข ชุ ม ชน เพื่ อ สร้างบุ ค ลากรที่ มี ส มรรถนะเหมาะสม - พั ฒ น า บุ ค ค ล า ก ร
สามารถปฏิบั ติงานได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ สอดคล้ องนโยบายการ สาธารณ สุ ข ที่ ส ามารถอยู่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

หมายเหตุ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใน ชุ ม ช น
สามารถลดอุ ป สรรคต่ า ง ๆ
ของประชาชนในการเข้ าถึ ง
บริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ ซึ่ ง
จะช่ ว ยลดความเหลื่ อ มล้ า
และสร้างความเป็ น ธรรมใน
สั ง คมได้ อี ก ทางหนึ่ ง และ
น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาสุ ข ภาพ
และสุ ข ภาวะของประชาชน
และชุมชนโดยทั่วหน้า และ
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
องค์ ก ารอนามั ย โลกในการ
พั ฒ นากาลั งคนด้ านสุ ข ภาพ
ที่ว่า “คัดคนท้องถิ่น เรียนใน
ท้ อ งถิ่ น และท างานบ้ านเกิ ด
หรือ
Rural recruitment, Rural
training,
Hometown
working”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ป รั บ ป รุ ง เพื่ อ มุ่ งเม้ น ก าร
เพื่อผลิตผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ เพือ่ ให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
พัฒนาผู้เรียน ตาม Learning
ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
(1) มี ค วามเป็ น คน ดี พ ลเมื องดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธ รรม outcome ของหลักสูตร
1. มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณใน จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
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วิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุข
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านสาธารณสุข การบริการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมและป้ องกัน โรค การรักษาพยาบาล การฟื้น ฟู
สภาพ ในท้องถิ่น
3. สามารถให้ บ ริ ก ารปฐมภู มิ แ ก่ บุ ค คลแบบองค์ ร วมได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับบริบทและปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น
4. สามารถกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการส่งเสริมสุขภาพและการ
ดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคทั้งระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิใน
ชุมชน
5. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติงานด้ าน
สาธารณสุขของชุมชน
6. เป็นผู้นาทางด้านสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน
สามารถเชื่อมประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดบริการสุขภาพชุมชน
โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้ อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 นก.
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
18 นก.
2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 39 นก.
2.2.1 วิชาบังคับ 30 นก.
2.2.2 วิชาเลือก 6 นก.
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(2) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะ ในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การ
ควบคุมและป้องกันโรค การตรวจประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น การ
ฟื้ น ฟู ส ภาพ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภคและอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้ ง
บูรณาการศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถให้ บริการ ส่ งเสริมและสนั บสนุนให้ ป ระชาชนดูแล
สุขภาพตนเอง ชุมชน แบบองค์รวม ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ
(4) สามารถคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของชุมชน
(5) เป็ น ผู้ น าด้ านการดู แ ลสุ ข ภาพที่ ดี ในชุ ม ชน สามารถเชื่ อ ม
ประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ
สุขภาพชุมชน
(6) มีความสามารถและประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข
โครงสร้างหลักสูตร
ไม่มีการปรับเปลี่ยน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 นก.
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 นก.
2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 39 นก.
2.2.1 วิชาบังคับ 30 นก.
2.2.2 วิชาเลือก 6 นก.
2.2.3 วิชาการฝึกงาน 3 นก.
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2.2.3 วิชาการฝึกงาน 3 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.

หมายเหตุ

เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมาย
เหตุว่า “รายวิชาใหม่”
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กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
สศ 0101
เคมีสาธารณสุข 3(2-2-5)
สช 0501
เคมีสาธารณสุข 3(2-2-5)
ปรับปรุงเนื้อหา
สศ 0102
ชีววิทยาสาธารณสุข 3(2-2-5)
สช 0502
ชีววิทยาสาธารณสุข 3(2-2-5)
สศ 0103
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
สช 0503
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
สศ 0104
เคมีสาธารณสุข 3(2-2-5)
สช 0504
เคมีสาธารณสุข 3(2-2-5)
สศ 0105
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) สช 0505
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5)
สศ 0106
เภสัชวิทยา 3(2-2-5)
สช 0506
เภสัชศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5)
ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า/ปรั บ ปรุ ง
เนื้อหา
วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
สศ 0107
การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6)
สช 0507
การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6)
สศ 0108
ระบาดวิทยา 3(3-0-6)
สช 0508
ระบาดวิทยา 3(3-0-6)
สศ 0109
การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5)
สช 0509
การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5)
ปรับปรุงเนื้อหา
สศ 0110
การบริการปฐมภูมิ 1 3(2-2-5)
สช 0510
การบริการปฐมภูมิ 1 3(2-2-5)
ปรับปรุงเนื้อหา
สศ 0111
การบริการปฐมภูมิ 2 3(1-4-4)
สช 0511
การบริการปฐมภูมิ 2 3(1-4-4)
ปรับปรุงเนื้อหา
สศ 0112
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
สช 0512
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
ปรับปรุงเนื้อหา
สศ 0113
อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
สช 0513
อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
ปรับปรุงเนื้อหา
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สศ 0114
สศ 0115
สศ 0116
วิชาเลือก
สศ 0117
สศ 0118
สศ 0119
สศ 0120
สศ 0121
สศ 0122
สศ 0123
สศ 0124
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อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
การฟื้นฟูสภาพ 3(2-2-5)
การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
สุขภาพจิตชุมชน 3(3-0-6)
ทันตสาธารณสุข 3(3-0-6)
การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
ชีวสถิติสาธารณสุข 3(3-0-6)
โภชนาการชุมชน 3(3-0-6)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน 3(3-0-6)
การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5)

วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
สศ 0125
ฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3(300)
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สช 0514
อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
สช 0515
การฟื้นฟูสภาพ 3(2-2-5)
สช 0516
การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
สช 0517
สุขภาพจิตชุมชน 3(3-0-6)
สช 0518
ทันตสาธารณสุข 3(3-0-6)
สช 0519
การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
สช 0520
ชีวสถิติสาธารณสุข 3(3-0-6)
สช 0521
โภชนาการชุมชน 3(3-0-6)
สช 0522
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
สช 0523
การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน 3(3-0-6)
สช 0524
การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5)
สช 0525
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
สช 0526
การคุ้มครองผู้บริโภค 3(2-2-5)
วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
สช 0527
ฝึกประสบการณ์ 3(300)
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ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
ปรับชื่อรายวิชา

การรับรองหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม

รหัสอ้างอิงเพื่อติดตามหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
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