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สารบัญ 
   

เร่ือง            หน้า 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 1 
4) จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9) เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา                     2    

และสถาบันการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 2 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 4 
13) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาของสถาบัน  5 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
1) ปรัชญา วัตถุประสงค์ และความส าคัญของหลักสูตร 6 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
1) ระบบการจัดการศึกษา 8 
2) การด าเนินงานหลักสูตร 8 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 10 
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 21 
5) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  21 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 22 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 22 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา           29 

(Curriculum Mapping) 
 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรปรับปรุง 2562 หน้า 3 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง                 หน้า 
 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา                                                                                     
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1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 35 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 35 

หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1) การบริหารหลักสูตร 36 
2) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 36 
3) การบริหารคณาจารย์ 39 
4) การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 39 
5) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 39 
6) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 40 
7) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 40 

หมวดที่ 8 กระบวนการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร  
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 42 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 42 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 42 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 42 

ภาคผนวก  
- ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2560  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตรอนุปริญญา  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนน่าน 
สาขาวิชา   สาธารณสุขชุมชน 
     
     หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:              หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  ชื่อภาษาอังกฤษ:  Associate Degree Program in Community Health 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย):                 อนุปริญญา  (สาธารณสุขชุมชน) 
ชื่อย่อ (ไทย):       อ.(สาธารณสุขชุมชน)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):             Associate Degree (Community Health) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):              A.(Community Health) 
 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต 
 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
 4.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการส าหรับวิทยาลัยชุมชนพ.ศ.2545 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ.  2548 
 4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
  - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
  - โรงพยาบาลน่าน 
  - โรงพยาบาลชุมชน 
  - วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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 4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตร พ.ศ. 2557  
5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2562 
5.3.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่...5..../ 2562 
เมื่อวันที่..31 พฤษภาคม 2562 
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  9/2562 เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2562 

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562 
 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 7.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 7.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
 7.3 พนักงาน ในสถานประกอบการเอกชนด้านสุขภาพ  
 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ณัฐกา กุลรินทร์ 165030000x
xxx 

อาจารย์ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต  
ส.ม. 
วท.บ. 

สาขาวิชาชีพครู 
 

สาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

2563 
 
2555 
2550 

ณัฐนันท์ ธนะสาร 350110044x
xxx 

อาจารย์ ส.ม.  
ส.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช 

2554 
2543 

รัชนี ค าลือ 155990004x
xxx 

อาจารย์ วท.ม. 
 

วทบ. 

เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2552 

 
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยชุมชนน่านและหน่วยจัดการศึกษาในอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดน่าน 
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10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

10.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.

2560-2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ยังมุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” และยังสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะน าประเทศไทย
ก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตท่ีมีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ
ถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความ
เหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน ที่อยู่ภายใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอด ส่งผล
ต่อแบบแผนการเจ็บป่วยของประชาชนที่ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สูงขึ้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคนยังคงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศและสุขภาพ     
ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล ที่จะส่งผลให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศชาติก้าวไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน ภาวะในปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
ประชาชนชาวไทยต้องปรับตัวให้สอดคล้องทันกับกระแสเศรษฐกิจ จึงท าให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป   
ทุกคนต้องเร่งรีบแก่งแย่งแข่งขันกัน เพ่ือให้ทันกับภาวะเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวน้อยลง มีโอกาสเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังได้ง่ายขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเครียด ฯลฯ รวมทั้งอุบัติเหตุต่า ง ๆ ที่ล้วนแต่
ส่งผลต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้ ท าให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องเน้นการปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ รูปแบบ การดูแล ส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพประชาชน ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและกลุ่มเป้าหมายทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่บางพ้ืนที่      
ที่มีความเฉพาะสูง ห่างไกลหรือชายแดน นอกจากโรคไม่ติดต่อดังกล่าวแล้ว การเข้าถึงบริการท าได้ยากล าบากและ
ยังคงมีการเกิดโรคติดต่อและมีการระบาดเกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เช่น มาลาเรีย อหิวาตกโรค โรคเท้าช้าง 
โรคไข้กาฬหลังแอ่น ฯลฯ โรคเหล่านี้หากไม่ได้รับการป้องกันดูแล   อย่างเหมาะสมจะส่งผลกระทบให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เกิดการเจ็บป่วยจ านวนมาก อาจระบาดไปในวงกว้างได้ง่ายและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ 
ตลอดจนการท่องเที่ยวของประเทศชาติได้ 

  จังหวัดน่าน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา รวมถึงต้องมีบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เพียงพอกระจายตัวให้บริการในพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม และต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556 มาตรา 3 ที่บัญญัติไว้ว่า วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หมายความว่า วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัด
โรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ แต่ไม่รวมถึงการประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทาง การแพทย์และการสาธารณสุขอ่ืนตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนเพ่ือ
พัฒนาคนที่มีคุณภาพ ที่จะสามารถดูแลสุขภาพประชาชนของจังหวัดน่านได้อย่างดี จ าต้องน าปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่มาพิจารณาอย่างรอบด้าน ครอบคลุมตามบริบทและให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุม ป้องกันโรคและการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ มุ่งพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุขอย่าง
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ครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน การฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ประชาชนลด ละ เลิก 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีทักษะความสามารถด้านสุขภาพให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
อายุที่ยืนยาว สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่เป็นภาระต่อประเทศชาติ 

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนโครงสร้างประชากร 

กระแสโลกาภิวัฒน์ของประเทศต่าง ๆ ในโลก ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน ที่มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพเพ่ิมข้ึน ท าให้แบบแผนการเกิดโรคเปลี่ยนแปลงไปอย่างซับซ้อน โรคอุบัติใหม่ ร้ายแรงหลายโรคแพร่ระบาด
ไปพร้อมกันในหลายประเทศ โรคติดต่อร้ายแรงและโรคไม่ติดต่อมีการอุบัติซ้ า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ท าให้สุขภาพ
และความเจ็บป่วยเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของประชากรจากพ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีล้าหลังไปสู่ที่ที่สูงกว่า ท าให้เกิดความซับซ้อนทางด้านชาติพันธุ์ ภาษาและความเป็นอยู่ ส่งผลต่อการ
เข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขและการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากพ้ืนที่ที่มีความเจริญน้อยไปยังพ้ืนที่ที่มี
ความเจริญมาก รวมทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมที่ก าลังทวีความรุนแรงขึ้น ท าให้ปัญหาและความต้องการทางสุขภาพ
ของประชาชน รวมทั้งเทคโนโลยีการบริหารและการจัดบริการสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยมีระบบการประกั น
สุขภาพถ้วนหน้า มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น และการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ท าให้ประชาชนที่ยากจนในพ้ืนที่ได้รับการดูแลสุขภาพไม่ทั่วถึง 
เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอ มีอัตราการโยกย้ายสูง รวมทั้งอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข อัน
เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน มุ่งที่จะพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ชุมชนชนบทเหล่านี้ได้อย่างคุ้นเคย สามารถลดอุปสรรคต่าง ๆ ของประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ ซึ่ง
จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นหลักสูตรจึงเน้นการเรียนรู้ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การตรวจประเมินการบ าบัดโรค
เบื้องต้น และการฟ้ืนฟูสภาพได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข  ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มวัย ครอบครัว และชุมชน ให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนและชุมชนในจังหวัดน่านโดยทั่วหน้า  

 
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1และข้อ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อวิถี การ

ด าเนินชีวิตของประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพ่ิมขึ้น ในการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชน
น่านจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน พ้ืนที่ชนบท ห่างไกล 
ชายแดน ด้อยโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทางด้านสาธารณสุข เพ่ือสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล
ชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หน่วยบริการปฐมภูมิและสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ดังนั้น
การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  หลักสูตรจะต้องมีกลไกในการสนับสนุนให้คนในพ้ืนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคย การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสามารถกลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด้วย
ความสามารถที่เหมาะสมและมีความม่ันใจ สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การอนามัยโลกในการพัฒนาก าลังคนด้าน
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สุขภาพที่ว่า “คัดคนท้องถิ่น เรียนในท้องถิ่นและท างานบ้านเกิดหรือ Rural recruitment, Rural training, 
Hometown working” 

  11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ

ของวิทยาลัยชุมชนที่มุ่งให้การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ทัศนคติและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนอันน าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการจัดการทรัพยากร เพ่ิมมูลค่าให้แก่ทรัพยากรบุคคล   ในชุมชน 
สั่งสมประสบการณ์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสู่การพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 

  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ปัญหาและร่วมพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามา
ศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นก าลังส าคัญของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ และมุ่งธ ารงปณิธานในการผลิตผู้จบ
การศึกษาที่ดี เก่ง และมีความสุข ได้บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาสุขภาพ ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางด้านสาธารณสุข และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการฝึกงานในชุมชนร่วมกับอาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เฉพาะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ และมีการจัดท าสารนิพนธ์
ที่น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนร่วมด้วย 

 
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 12.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น 
  -หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 12.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

  -ไม่มี 
 12.3  การบริหารจัดการ 

มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคณาจารย์
จากสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเป็นหลัก มีอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์หรือผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการจัดเรียนการสอน จัดหาสื่อการสอน จัดห้องเรียน เวลาเรียน การวัดและ
ประเมินผล รวมถึงมีการสร้างภาคีเครือข่ายในจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อน าทฤษฎีจาการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง ร่วมถึงประสานกับส านักวิชาการ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ในด้านการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร มาตรฐานอุดมศึกษา และ
สอดคล้องกับนโยบายและข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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     หมวดที่ 2  
    ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 พัฒนานักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (Healthy is 
Wealthy)  

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร            
  หลักสูตรที่สร้างนักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน สามารถปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน  ท่ามกลางความขาดแคลนบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารหรือในพ้ืนที่ชายแดนที่มีความยากล าบากในการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข หรือพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ลดปัญหาการโยกย้าย
ก าลังคนด้านสุขภาพ ท าให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาด้าน
สาธารณสุขชุมชน เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 
     (1)  มีความเป็นคนดี พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

   (2) มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การตรวจ
ประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการ
ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้องมาใช้อย่างเหมาะสม  

   (3) สามารถให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชน แบบองค์รวม 
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

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

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

- ส ารวจติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
- นิ เท ศ ติ ด ต าม ก า รฝึ ก ป ร ะส บ ก าร ณ์
สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานการติดตามความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 
- รายงานการนิเทศติดตาม 

2. พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น     
การสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา    
มีทักษะปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
พร้อมที่จะปฏิบัติงานในชุมชน 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ที่ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรแหล่งฝึก
ประสบการณ์ ทางสาธารณสุขชุมชนกับ
สถาบันการศึกษา 
- จัดระบบห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
และสื่อการเรียนรู้ที่จ าลองสถานการณ์จริง
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนออกฝึกปฏิบัติการ 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและบุคลากรแหล่ง
ฝึกประสบการณ์สาธารณสุข
ชุมชนต่อการปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุขของนักศึกษา 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 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. การด าเนินการของหลักสูตร 
 2.1 ระยะเวลาของการด าเนินการเรียนการสอน 
      2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 
      2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม 
      2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืนๆให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาไม่เพียงพอ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  
 นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษแต่ละรายวิชา ไม่ต่ ากว่าเกรด 3.00 ในกรณีที่นักศึกษาจ าเป็นต้องปรับความรู้ พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก โดยมีเกณฑ์
การผ่านแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต ์
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 . 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (80%) - - 24 24 24 
  
           2.6 งบประมาณตามแผน  

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 

ค่าตอบแทน 400,00 500,000 600,000 600,000 

ค่าวัสดุ 48,000 60,000 72,000 72,000 

ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา 20,000 25,000 30,000 30,000 

รวมทั้งสิ้น 468,000 585,000 702,000 702,000 

  

หมวดรายรับ 
ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 รวม 
ค่าลงทะเบียนเรียน 117,000 117,000 234,000 234,000 351,000 351,000 1,404,000 

  
ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักศึกษา: คน  

ประมาณการ รายจ่ายนักศึกษา : คน : ปี รายจ่ายนักศึกษา : คน : ตลอด
หลักสูตร 

ประมาณการค่าใช้จ่ายนักศึกษา 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 จ านวนหน่วยกิต 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต  
  3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

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

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

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

ศท XX XX 
                                                                 ล าดบัที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                                                 รหัสกลุ่มวิชา 
         01 กลุ่มวิชาภาษา 
         02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         03 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
                                                                 อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
   หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑ์ก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
       สช XX XX 

                                                                 ล าดบัที่ของรายวิชาในสาขาวิชา 
                                                                 ล าดบัที่ของสาขาวิชา 
                                                                 ชื่อสาขาวิชา   
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   3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

   (1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
  GE 0101 Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
  GE 0102 English for Communication 1 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
  ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
  GE 0104 Development of Speaking and Writing Skills 
   
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม 3 (2-2-5) 
  GE 0105 Wisdom through Literature 
  ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3 (2-2-5) 
  GE 0106 English through Recreation 
  ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3 (2-2-5) 
  GE 0107 Neighboring Countries Language 
 
 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  รหสัวิชา 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 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  GE 0301 Digital Literacy 
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  ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving 
  ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303 Science and Environment for Life 
  ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3 (2-2-5) 
  GE 0304 Computer Program 
  ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
  GE 0305 Mathematics in Daily Life 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 (1) รายวิชาบังคับจ านวน 24 หน่วยกิต 
  (1.1) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน  9  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
  GE 0101 Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
  GE 0102 English for Communication 1 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
  (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน  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  จ านวน 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 57 หน่วยกิต 

    (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน  18 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
  สช 0501 เคมีสาธารณสุข     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 จ านวน   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  การฟ้ืนฟูสภาพ    3(2-2-5) 

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

 CH 0516  Public Health Administration 
         (2.2) วิชาเลือก             จ านวน          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  Dental Health  
  สช 0519  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  3(3-0-6) 

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

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

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

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

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

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

 CH 0525  Health Care for Aging      
  สช 0526  การคุ้มครองผู้บริโภค   3(2-2-5) 
   CH 0526  Consumer Protection 
      
         (2.3) วิชาการฝึกงาน      จ านวน           3  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา       นก.(ชั่วโมง) 
  สช 0527  ฝึกประสบการณ์        3(300) 

 CH 0527  Field Experience in Community Health 
 

 (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี 
   เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชา
เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ  
โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะ
เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

  แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  มีดังนี้ 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
รวม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 6 6 6 6 6  30 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 57 หน่วยกิต        
 2.1  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 18  หน่วยกิต 9 6 3    18 
 2.2  วิชาชีพ  39 หน่วยกิต        
  1)  วิชาชีพบังคับ  30 หน่วยกิต  3 6 9 6 6 30 
  2)  วิชาชีพเลือก    6 หน่วยกิต     3 3 6 
  3)  วิชาฝึกงาน 3 หน่วยกิต      3 3 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต      3 3 

รวม 15 15 15 15 15 15 90 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สช 0501 เคมีสาธารณสุข 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สศ 0501 ชีววิทยาสาธารณสุข 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สช 0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ของมนุษย์ 
3(2-2-5) 

   รวม 15(10-10-25) 
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ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิชามนุษยศาสตร์

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

วิชาเฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สช 0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ สช 0507 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ

สาธารณสุขชุมชน 
3(3-0-6) 

   รวม 15(11-8-26) 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สช 0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ สช 0508 ระบาดวิทยา 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1 3(2-2-5) 
   รวม 15(11-8-26) 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม          

3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2    3(1-4-4) 
วิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5) 
   รวม 15(9-12-24) 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาท่ัวไป วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ศท 0302 ก ารคิ ด ส ร้ า งส ร รค์ แ ล ะก าร
แก้ปัญหา           

3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ชีวิต       

3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน  3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ วิชาชีพเลือก สช XXXX XXXXXXXXXXXXXX                3(x-x-x) 
   รวม 15(x-x-x) 
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ สช 0515 การฟ้ืนฟูสภาพ            3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ วิชาชีพเลือก สช xxxx xxxxxxxxxx                               3 (x-x-x) 
วิชาเลือกเสรี เลือกเสรี xx xxxx xxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาเฉพาะ วิชาชีพการฝึกงาน สช 0527 ฝึกประสบการณ์                        3(300) 
   รวม 15(x-x-x) 
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  3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 

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

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความส าคัญในการอ่านและการฟัง 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 โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างพ้ืนฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  
  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการท างาน 
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มาก่อน 

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

 ความส าคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ การ
น าเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การน าเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และการท างาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
  
 ศท 0105  ปัญญาจากวรรณกรรม    3 (2-2-5) 
 GE 0105  Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า      โลก
ทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ เพ่ือเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 
ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ   3 (2-2-5) 
GE 0106  English through Recreation 
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การ

น าค าศัพท์ ส านวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 
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ศท 0107  ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน     3 (2-2-5)  
GE 0107  Neighboring Countries Languages 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ความเข้าใจ ใน

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) 
หรือภาษาพม่า (Burmese)) 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5)  
 GE 0201   Province Studies   
 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 
เครื่องมือส าหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาชุมชน 
 
 ศท  0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  3 (2-2-5) 
 GE 0202    Arts and Skills for Self Development 
 การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิต  ภาวะ
ผู้น า การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล      ในชุมชน
ที่เป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิต และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
 ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5)   

 GE 0203  Civics and Social Responsibility 
  ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่า
และเอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดท าโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
 

ศท 0204  พลังของแผ่นดิน     3 (2-2-5) 
GE 0204  Vitality of the Land 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)  

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดท าโครงงาน 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ศท 0301  การเข้าใจดิจิทัล     3 (2-2-5) 
 GE 0301  Digital Literacy 
  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การท าธุรกรรมออนไลน์ สังคม
ออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ น าเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

 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  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   3 (2-2-5)   
GE 0304  Computer Program 
โปรแกรมส าเร็จรูปในการท างาน การใช้งานและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวล 

ผลค า ตารางค านวณ และการน าเสนองาน ในการพิมพ์และจัดท ารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การ
จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการน าเสนองาน การท ามัลติมีเดีย 

 
ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
GE 0305  Mathematics in Daily Life 
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัด

ต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และ
ส่วนลด ขั้นตอนในการส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น 
ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 
 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 
สช 0501  เคมีสาธารณสุข  3(2-2-5) 
CH 0501  Public  Health Chemistry   
 คุณสมบัติของสาร โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  พันธเคมี  มวลสารสัมพันธ์  คุณสมบัติของก๊าซ 
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส ปฏิกิริยาอ็อกซิเดชันรีดักชัน  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและ
อนุพันธ์ เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม สารเคมีในชีวิตประจ าวัน และการใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ
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ทางเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพ้ืนฐานปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีและ ผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 
สช 0502  ชีววิทยาสาธารณสุข  3(2-2-5) 
CH 0502  Public  Health Biology   
   หลักการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อ หลักเบื้องต้นของเมตาบอลิซึมในเซลล์ และ
สิ่งมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีต่อเซลล์ การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต การหายใจและการล าเลียงสารในร่างกาย 
ขบวนการตอบสนองและการประสานงานภายในของร่างกายทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ หลักพันธุกรรม 
ความผิดปกติของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มีความเกี่ย วเนื่องกับชีววิทยา
สาธารณสุข ก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และฝึกปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับทฤษฎ ี
 
สช 0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-2-5) 
CH 0503 Microbiology  and  Parasitology   
   ลักษณะของจุลชีววิทยา การจ าแนก ประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่ส าคัญ การเจริญเติบโต 
วัฏจักรชีวิตและพันธุศาสตร์ ของจุลินทรีย์และปรสิต การควบคุมจุลินทรีย์ จุลชีวทางอาหาร การสุขาภิบาล 
โรคติดต่อและภูมิต้านทาน ความสัมพันธ์ของปรสิตกับการก่อให้เกิดโรคหรือโทษต่อมนุษย์ การรวบรวมและเก็บ
ตัวอย่างปรสิต เทคนิคพ้ืนฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุลชีววิทยาและ
ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อต้านการติดเชื้อจุลชีพ หรือปรสิต 
 
สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี   3(2-2-5) 
CH 0504 Human  Biochemistry  
 ลักษณะโมเลกุลของสาร ในสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของเซลล์ และองค์ประกอบ
ของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูด
ซึมอาหาร กระบวนการและสารจ าเป็นที่เกี่ยวข้องในเมตาบอลิซึมของสารอาหาร (โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิปิด  
และกรดนิวคลีอิก) ในร่างกายภาวะปกติและในบางโรคที่พบบ่อย ฝึกการน าความรู้ไปใช้ในการป้องกัน วินิจฉัย  
และพยากรณ์โรคที่พบบ่อย 
 
สช 0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์   3(2-2-5) 
CH 0505 Human Anatomy and Physiology  
 แนวคิดความหมาย ความส าคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและค าศัพท์ทางกาย
วิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ลักษณะ ต าแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ หน้าที่และการท างานของร่างกาย
มนุษย์ที่ท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ในภาวะปกติในวัยต่าง ๆ การท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่าง ๆ 
ของร่างกายซึ่งท าหน้าทีป่ระสานกันเพ่ือให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล  
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สช 0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข  3(2-2-5) 
CH 0506 Public Health Pharmacy  
             หลักการพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาที่ใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน และการบ าบัดโรคเบื้องต้น กระบวนการดูดซึมยา 
การเปลี่ยนแปลงยา การกระจายตัวของยา การขับถ่ายยา การออกฤทธิ์ของยาต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หลักการ
ใช้ยา การค านวณขนาดของยา การแบ่งกลุ่มยา การประยุกต์ใช้ยาในการรักษาโรคต่าง ๆ อันตรายและอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา ยาสามัญประจ าบ้าน การใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาอย่างสมเหตุผล บัญชียาหลักแห่งชาติ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา การสืบค้นข้อมูลยาจากฐานข้อมูลต่าง ๆ   
 
สช 0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0507 Public Health and Community Health  
 ความหมาย ประวัติ ความเป็นมา หลักการ การด าเนินงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุข
มูลฐาน โครงสร้างระบบบริการและบทบาทการสาธารณสุขในประเทศไทย ปัญหาสาธารณสุขของประเทศและ
ท้องถิ่น แนวคิดและรูปแบบของการบริการสาธารณสุข แผนพัฒนาสาธารณสุขและนวัตกรรมสาธารณสุขของ
ประเทศ การน าความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ในงานสาธารณสุข แนวคิดและหลักการท างานใน
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ การส่งเสริมบทบาทชุ มชนในการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานในชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้น า การวิเคราะห์ชุมชน การ
เข้าถึงชุมชน การปรับใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในชุมชนและการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพ่ือการพัฒนา
สาธารณสุขที่ยั่งยืนของชุมชน 
 
สช 0508 ระบาดวทิยา 3(3-0-6) 
CH 0508 Epidemiology   
            แนวคิดหลักการและวิธีทางระบาดวิทยา ความส าคัญของระบาดวิทยาต่องานด้านสาธารณสุขธรรมชาติ
ของการเกิดโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค ลักษณะของบุคคล สถานที่ และเวลา การวัดการป่วยและการตาย 
ดัชนีอนามัย แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ 
การตรวจจับการระบาดของโรค การเฝ้าระวังโรคและการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการสอบสวนโรคทาง
ระบาดวิทยา โดยใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคและความผิดพลาดที่ พบบ่อย
ในทางระบาดวิทยา 
 
สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
CH 0509 Prevention and Disease Control  
            แนวคิด ความหมายและค าจ ากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
ปัจจัยและองค์ประกอบส าคัญของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุและ
โรคประจ าถิ่น ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรค ผลกระทบของ
โรคที่มีต่อสุขภาพกายและจิตใจ หลักและวิธีการการป้องกันและควบคุมโรคและพาหะน าโรค ภูมิคุ้มกันโรคและ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมโรคระบาด พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
การตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แนวคิด หลักการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อใน
สถานพยาบาลและชุมชน เทคนิคการท าให้ปราศจากเชื้อรวมถึงยุทธศาสตร์ในการวางแผนป้องกันโรคต่าง ๆ 
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สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1 3(2-2-5) 
CH 0510 Primary Medical Care 1  
            แนวคิดหลักการ วิธีการปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะต่าง ๆ  
การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในชุมชน การวัดและการประเมินสัญญาณชี พ การท าหัตถการ
เบื้องต้นตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด การใช้เทคนิคการท าให้ปราศจากเชื้อและการป้องกัน       
การแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพเพ่ือ
การวินิจฉัยแยกโรคและการใช้ยาเพ่ือการบ าบัดโรคเบื้องต้นตามขอบเขตก าหนด การส่งต่อผู้ป่วย การให้ค าแนะน า
ด้านสุขภาพและการติดตามดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานการดูแลรักษาแบบองค์รวม 
 
สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2 3(1-4-4) 
CH 0511 Primary Medical Care 2  

ฝึกปฏิบัติการบริการปฐมภูมิแบบองค์รวมด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว ผสมผสาน การซักประวัติ      
การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปรผล การตรวจทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยโรค การจ่ายยา 
และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และให้การบ าบัดโรคเบื้องต้นอย่างเหมาะสมตามขอบเขตวิชาชีพ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ      
ขั้นพ้ืนฐาน การดูแลต่อเนื่องถึงที่บ้านและชุมชน การส่งต่อเพ่ือการรักษาอย่างเหมาะสมในกลุ่มโรค ความเจ็บป่วย
และภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่พบบ่อยในชุมชนทั้งด้านอายุรกรรม (โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) กุมารเวชกรรม     
สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม และโรคหรือปัญหาอื่น ๆ ที่พบบ่อยในชุมชนและนโยบายของรัฐบาล  
หมายเหตุ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ 1 มาก่อน 
 
สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 3(2-2-5) 
CH 0512 Community Health Promotion  
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความส าคัญของสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ แนวคิดหลักการ 
และความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กฎบัตรเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายการส่งเสริม
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สุขศึกษาและ
การสร้างเสริมสุขภาพ สุขศึกษาเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพและปั จจัยเสี่ยง 
กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาวะของร่างกาย วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ชุมชน วัดหรือสถานประกอบการให้เหมาะสมกับเพศและวัย การฝึกทักษะด้าน      
การให้บริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คลินิกเด็กดี คลินิกโภชนาการ การเสริมภูมิคุ้มกันโรค     
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ อนามัยโรงเรียน ปัญหาโภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุ และการวินิจฉัยชุมชนเพ่ือ   
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ในสถานพยาบาลและชุมชน  
 
สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5) 
CH 0513 Reproductive Health  
             แนวคิดและฝึกทักษะการดูแลการอนามัยเจริญพันธุ์ทั้ง 10 องค์ประกอบคือ การวางแผนครอบครัว 
อนามัยแม่และเด็ก โรคเอดส์ มะเร็งในระบบสืบพันธุ์ โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ การแท้งและภาวะแทรกซ้อน 
ภาวะมีบุตรยาก เพศศึกษา อนามัยวัยรุ่น ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบ
ของอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขวิทยาทางเพศ การดูแลสุขอนามัยของสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและ       
หลังคลอด ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชศาสตร์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก    
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การแก้ปัญหาสุขภาพของมารดาและทารก การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวที่มีบุตรรวมทั้งการจัดการครอบครัว
ในชุมชนให้เข้มแข็ง 
 
สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
CH 0514 Environmental Health   
 แนวคิด หลักการและความหมายและความส าคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมาย  
ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ า การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และสุขาภิบาล
อาหารและน้ าดื่มน้ าใช้ การควบคุมก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถานที่  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเหตุร าคาญ มลพิษสิ่งแวดล้อม       
การสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
 

 
 
 

 แนวคิด หลักการและสถานการณ์ เจ็บป่วย ภาวะเสี่ ยงต่อความพิการ การป้องกันความพิการ 
ความหมาย ความส าคัญและรูปแบบการฟ้ืนฟูสภาพ ผู้ป่วย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผสมผสาน กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน ระบบ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการส่งต่อ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน กฎหมายและพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการเลือกวิธีการออกก าลังกายและการกีฬาที่เหมาะสมกับบุคคล 
 
สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
CH 0516 Public Health Administration  

แนวคิด ปรัชญา และหลักการที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร 
การอ านวยการและควบคุมงาน ภาวะผู้น า กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การติดตาม
ประเมินผล โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข การใช้เทคนิคเพ่ือการบริหารสาธารณสุขโดยเน้นการท างาน  
เป็นทีม การมีส่วนร่วมของชุมชน นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข การประกันสุขภาพ และการประกัน
คุณภาพการบริหารจัดการ ความหมายและความส าคัญ องค์ประกอบ ขอบเขต และกลไกลการควบคุม จรรยาวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข รวมทั้งศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่ว ๆ 
ไปที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข การชันสูตรบาดแผล รายงานชันสูตรบาดแผลเบื้องต้นและรายงานชันสูตร
พลิกศพเบื้องต้น การเป็นพยานทางการแพทย์  
 
สช 0517 สุขภาพจิตชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0517 Community Mental Health  
 ความหมาย แนวคิดและความส าคัญของสุขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิต 
ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวทางเพศ 
บทบาทของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนที่มีต่อสุขภาพจิต ประเภทของความผิดปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพ สาเหตุ

สช 0515 การฟื้นฟูสภาพ 3(2-2-5) 
CH 0515 Rehabilitation  
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และแนวทางการป้องกันและแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิตรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน การป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพจิต การประเมินสุขภาพจิต การให้บริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการชุมชน 
 
สช 0518 ทันตสาธารณสุข 3(3-0-6) 
CH 0518 Dental Health  
            ความส าคัญของสุขภาพปากและฟัน ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะในช่องปาก พยาธิสภาพ โรคที่พบบ่อย        
ในช่องปาก การตรวจวินิจฉัย การป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก ความผิดปกติเกี่ยวกับฟัน การดูแลอนามัย    
ในช่องปาก การบ าบัดฉุกเฉิน ทันตะระบาดวิทยา ทันตกรรมป้องกัน ทันตสุขศึกษา ทันตสาธารณสุขในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน แนวทางการด าเนินงานทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติและ  
งานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 
สช 0519 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6) 
CH 0519 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 ความส าคัญของสถิติ การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นทางสาธารณสุข การแจกแจงข้อมูล การน าเสนอข้อมูลสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ สถิติชีพ ตารางชีพ   
การเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ประโยชน์ของตารางชีพและสถิติตัวชี้วัดที่ส าคัญในงานสาธารณสุข การทดสอบ
สมมติฐานด้วยวิธีการ ทางสถิติและการแปรผล การน าข้อมูลที่จ าเป็นมาใช้ในงานสาธารณสุข การจัดท าเวช
ระเบียน รายงานและสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 
สช 0521 โภชนาการชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0521 Community Nutrition    
            ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ ความต้องการอาหาร และสารอาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ ปัญหา
โภชนาการในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ปัญหาโภชนาการของบุคคลและชุมชน การหาความสัมพันธ์
ของปัญหาและสาเหตุของปัญหาโภชนาการ ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร พิษภัยของอาหาร  
ผลกระทบของปัญหาโภชนาการ แนวทางการส่งเสริมแก้ไขปัญหาโภชนาการชุมชน การให้โภชนศึกษาเพ่ือปรับ
พฤติกรรมบริโภค 
 
สช 0522 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
CH 0522 Occupational Health and Safety    
            ความหมายและความส าคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัยอันเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ สภาวะสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการท างาน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม พิษวิทยาและกายศาสตร์ การสุขาภิบาลโรงงานและสถานประกอบการ 
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หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์ม หลักการเดิน
ส ารวจสถานประกอบการ ระบบสวัสดิภาพในประชากรวัยท างาน การจัดบริการอาชีวอนามัยในชุมชน อาชีวอนามัย
ในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  
 
สช 0523 การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน 3(3-0-6) 
CH 0523 Community and Home Health Care  
            ความหมายความส าคัญและความจ าเป็นของการดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน  การประเมินปัญหา
สุขภาพและความต้องการของครอบครัว การวางแผนเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รูปแบบของ
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การเยี่ยมบ้าน บทบาทหน้าที่และกลวิธีของผู้ดูแล ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ การดูแลและ
การป้องกัน แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ค าแนะน า ขั้นตอนหรือวิธีการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจัยที่มีผล
ต่อศักยภาพของผู้ป่วย ข้อควรปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ การอาบน้ าผู้ป่วยในเตียง การสวน
อุจจาระ การจัดท่านอนและเคลื่อนไหวผู้ป่วย การดูแลบาดแผล การป้องกันแผลกดทับ วิธีให้ยา การดูแลเด็ กเล็ก
และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านและชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพ โภชนาการและการออกก าลังกาย          
ที่เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน 
 
สช 0524 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5) 
CH 0524 Community Health Development  
            แนวคิดและหลักการท างานในชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการระดมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน การส่งเสริมบทบาทของชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้น า การรวิเคราะห์ชุมชน การเข้าถึงชุมชน 
การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในชุมชนและการน า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ เพ่ือการพัฒนาสาธารณสุขที่
ยั่งยืนของประชาชนและชุมชน ฝึกการท างานเป็นทีมและเรียนรู้การท างานร่วมกับชุมชน  การเตรียมชุมชน  
การส ารวจชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การบันทึ กผลการส ารวจทางสาธารณสุข  
การวินิจฉัย การเรียงล าดับความส าคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน  
 
สช 0525 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 
CH 0525 Health Care for Aging  
   สุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ เกณฑ์มาตรฐานผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ การเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ โรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันรักษาหลักการปฏิบัติ
ตนของผู้สูงอายุ อาหารส าหรับผู้สูงอายุ การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  
 
สช 0526 การคุ้มครองผู้บริโภค 3(2-2-5) 
CH 0526 Consumer Protection  
   ความหมาย ประเภท ความส าคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและข้อก าหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภค สารเคมี   
กับชีวิตประจ าวัน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร อาหารเสริม สารปรุงแต่งอาหารและเครื่องส าอาง สารฆ่าแมลง
และสารก าจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การน าความรู้ไปประยุกต์ในการท างานในอนาคต 
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สช 0527 ฝึกประสบการณ์ 3(300 ชั่วโมง) 
CH 0527 Field Experience in Community Health  
 ฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชน ด าเนินการให้การดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนแบบ
ผสมผสาน และองค์รวมที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของชุมชนในสถานบริการทั้งด้าน การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค กระบวนการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน  
  

3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางสาวอนันญา  
ดีปานา 

- ส.ม. 
พ.บ. 

การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ 
พยาบาลศาสตร์ 

ม.ธรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครล าปาง 

2561 
2547 

นายมนูศิลป์ ศิริมาตย์ - รป.ม.  
 

ส.บ. 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
สาธารณสุขศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ 
ม.มหิดล 

2546 
 
2531 

นางเทียมจิตร จิตตวัฒนา - พ.บ. พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล
อุตรดิตถ์ 

2539 

 
 3.2.2 อาจารย์ประจ า 
  3.2.1 อาจารย์ประจ า 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาที่
สอน 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นายปิยะพล  
ทวีวรรณ 

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 
ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 

การเข้าใจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลล้านนาน่าน 

2555 
2555 

นายวัชชิระ   
หวั่นท๊อก 

วท.ม.เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม 
พธ.บ.การสอนภาษาไทย 

-วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต
  
-ภาษาไทยเพ่ือการ
พัฒนาปัญญา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

2553 
2549 

นายกิตติกรณ์ สมยศ วท.ม.การจัดการนันทนาการ
ท่องเที่ยว 
ค.บ.ธุรกิจศึกษา 
 
 

จังหวัดศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
2549 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาที่
สอน 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางราชาวดี   
สุขภิรมย์ 

กศ.ม.การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ 

ศิลปะและทักษะการใช้
ชีวิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2549 
2545 

นางสาวพรศิริ  
กล่ าป่วน 

บธ.ม.การบัญชี 
บธ.บ.การบัญชี 

การคิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหา 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

2554 
2551 

นางสาวชรัสนันท์ 
ตาชม 

วท.ม.เกษตรศาสตร์ 
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 

จังหวัดศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
2544 

นายฌัชชภัทร  
พานิช 

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

พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช 

2558 
2545 
2550 
2553 
2536 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล รายวิชา/สาขาวิชาที่
สอน 

คุณวุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นายมาโนชญ์  ชายครอง การบริหารสาธารณสุข 
การป้องกันและ
ควบคุมโรค 
การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 
ระบาดวิทยา 

ปร.ด. การบริหารการพัฒนา 
ศศ.ม. การวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
ส.บ. สาธารณสุศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช 

2559 
2548 

 
2536 

นายธนูศิลป์  สลีอ่อน การบริหารสาธารณสุข 
การป้องกันและ
ควบคุมโรค 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ระบาดวิทยา 

ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
2553 
2545 

นายอิสรภาพ  มาเรือน การบริหารสาธารณสุข 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช 

2551 
2549 

นางวิชาภรณ์   สุขภาพจิตชุมชน ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
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ชื่อ-นามสกุล รายวิชา/สาขาวิชาที่
สอน 

คุณวุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

คันทะมูล การบริการปฐมภูมิ 1 
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย์ 
มนุษย์ชีวเคมี 

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2549 
2544 

นายวิชัย  ศิริวรวัจนช์ัย การสาธารณสุขและ
สาธารณสุขชุมชน 
การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 
การป้องกันและ
ควบคุมโรค 
ระบาดวิทยา 
การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
 
สศ.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช 

2552 
 

2537 

ว่าที่ ร.ต.วรปรชัญ์   
ตาละ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ชีวเคมี 
ระบาดวิทยา 
การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2555 
2557 

นางมุกดา  สุทธิแสน ระบาดวิทยา 
การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2561 
2547 

นายสงกรานต์   
เสนนันตา 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
การป้องกันและ
ควบคุมโรค 
ระบาดวิทยา 
การบริหารสาธารณสุข 

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2558 
2547 

นางศุภลักษณ์   
เสนนันตา 

การสาธารณสุขและ
สาธารณสุขชุมชน 
การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 
สุขภาพจิตชุมชน 
การดูแลสุภาพที่บ้าน
ชุมชน 

ศศ.ม.รัฐศาสตร์ 
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2549 
2547 

นางสาวรัชนี  ค าลือ เคมีสาธารณสุข 
ชีววิทยาสาธารณสุข 
มนุษย์ชีวเคมี 
เภสัชวิทยา 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปัจจุบัน 
2557 

 
2552 
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ชื่อ-นามสกุล รายวิชา/สาขาวิชาที่
สอน 

คุณวุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
อนามัยการเจริญพันธุ์ 
 

นายสุระพงษ์  สิทธิชัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา 
ธิราช 

2561 
2533 

นายวิสิทธิ์  มารินทร์ ระบาดวิทยา 
 

ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2549 

นางอรทัย  ศรีศิลป์ การปฐมภูมิ 1 
การปฐมภูมิ 2 
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
และชุมชน 

ปร.ด. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา 
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์ 
พบ.พยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 
 

2554 
2541 

นายยงยุทธ  ใหม่ตา  ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา 
ธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา 
ธิราช 

2560 
2541 

นายธนดล ธิติมูล ระบาดวิทยา 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์ 
วท.บ.สาธารณสุขชุมชน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2557 
2547 

นายนวสิน อู่เงิน เภสัชวิทยา ภ.บ.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 
นางนัฏฐิกา  
ธีรสุนทรานันท์ 

การดูแลสุขภาพที่บ้าน
และชุมชน 
การปฐมภูมิ 1 
การปฐมภูมิ 2 

พย.บ.พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี 

2546 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา)  

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีความต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ
ท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพที่นักศึกษาทุกคนต้อง
ลงทะเบียนเรียนก่อนจบการศึกษา ดังนี้ 
 (1) การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์  
 (2) การฝึกประสบการณ์ ในสถานพยาบาล สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอาศัยพ้ืนฐาน
จากการบูรณาการชุดวิชาในระหว่างเรียนในชั้นปีที่ 1-3 
 (3) การฝึกประสบการณ์ โดยการเรียนรู้ในการปฏิบัติจากสถานการณ์จริงในสถานพยาบาล สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (4) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศจากวิทยาลัยและครูพี่เลี้ยงใน
สถานพยาบาล 
 (5) การสัมมนาย่อยระหว่างการฝึกประสบการณ์ 
 (6) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศของวิทยาลัย 
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4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ครอบคลุม  6 ด้าน ได้แก่ 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะด้านวิชาชีพ โดย
มีคุณลักษณะที่ดีของประสบการณ์ภาคสนามดังนี้ 

 1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพทางสาธารณสุข 
  2. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาใช้ปฏิบัติจริงและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   3. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
   4. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปรับตัวเข้ากับสถานพยาบาล สถาน

ประกอบการได ้
 5. สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ 
4.2 ช่วงเวลา  

  ชั้นปีที่ 3 ก่อนส าเร็จการศึกษา 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
  -   ไม่มี   - 
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     หมวดที่ 4 
  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีจิตส านึกรักบ้านเกิด - ปลูกฝังเก่ียวกับความรักท้องถิ่น  

- จัดกิจกรรมส ารวจคุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งดีงามในท้องถิ่น  
- สอดแทรกแนวคิดและการปลูกฝังในทุกรายวิชา 
- จัดโครงงาน/กิจกรรม/ค่ายอาสา เพ่ือพัฒน าชุมชนด้าน 
สาธารณสุข 

(2) มีจิตสาธารณะ - กิจกรรมที่ส่งเสริมการเสียสละเพ่ือส่วนรวม การช่วยเหลือ
ชุมชนหรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ในชุมชน 
- กิจกรรมกลุ่มและสถานการณ์จ าลองเพ่ือส่งเสริมการมีจิต
สาธารณะ 
- จัดท าโครงงาน/กิจกรรม ศึกษาบุคคลต้นแบบทางสาธารณสุข 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา เช่น โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์และบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน 
- กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือสร้างจิตอาสา
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรด้านสาธารณสุข 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
   ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
  (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน  ใฝ่เรียนรู้   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ 
  (3) จัดท าโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   (1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพ่ือนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผู้เรียนประเมินตนเอง 
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 2. ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ 
   (1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง 
   (2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   (3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   (4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
 กลยุทธ์การสอน 
  (1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระท าด้วยตนเอง หรือการกระท าเป็นกลุ่ม 
  (2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
น าเสนอความรู้ได้ 
  (3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
  (4) ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  (2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย   
 3.  ทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ 
  (1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
  (2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและ
สร้างสรรค ์
 กลยุทธ์การสอน 
  (1) การฝึกทักษะย่อย 
  (2) การจัดท าโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายท างานเป็นกลุ่ม 
  (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
   (2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
   (3) ประเมินการท างานร่วมกัน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ท างานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
   (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
   (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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 กลยุทธ์การสอน 
  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (2) การฝึกการท างานเป็นทีม 
  (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้น า และผู้ตาม 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
  (3) ประเมินภาวะผู้น า และผู้ตาม 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
  (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 (2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์การสอน 
   (1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
   (2) ฝึกการน าเสนอและการประเมินผลงานต่าง 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) ก าหนดแนวปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ก าหนด และติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
    (2) จัดกิจกรรมในรายวิชาและการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะ มีความสามัคคี รู้จักกาลเทศะ และส านึกรักบ้านเกิด 
    (3) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชี วิตประจ าวัน และปฏิบัติตัวตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
         กลยุทธ์การประเมินผล 
    (1) ใช้แบบประเมิน ตรวจสอบและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนรู้และร่วมกิจกรรม
    (2) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
    (3) เสริมแรงหรือให้รางวัลแก่ผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
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   2. ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ 
    (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานในงานสาธารณสุข 
    (2)  รู้และเข้าใจบริบทของชุมชน และระบบสาธารณสุขชุมชน 
    (3)  มีความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน การควบคุมป้องกันโรค การบ าบัดโรค
เบื้องต้น การฟ้ืนฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    (4)  สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์สาธารณสุขชุมชน  
   กลยุทธ์การสอน 
    (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับผู้สอน 
    (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
    (3) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Collaboration learning) 
    (4) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก และชุมชน และท าโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 
   กลยุทธ์การประเมินผล 
    (1)  มีการประเมินเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    (2)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน ชิ้นงานที่ได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
    (3)  ใช้ rubric score ในการประเมิน 
    (4)  ให้มีส่วนร่วมในการประเมินจากเพ่ือน อาจารย์ และแหล่งฝึก 
    (5) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ และ/หรือประมวลทักษะวิชาชีพ 
    (6)  ก าหนดสัดส่วนน้ าหนักของผลการเรียนรู้ให้เหมาะกับธรรมชาติของรายวิชา 
   3.  ทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ 
  (1) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชนได้ 
  (2) มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 
  (3) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 
   กลยุทธ์การสอน 
    (1) ฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ  
    (2) จัดท าโครงงาน กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ สาธิต สถานการณ์จ าลอง และศึกษานอกสถานที่  
   กลยุทธ์การประเมินผล 
    (1) ประเมินการปฏิบัติการฝึกทักษะการคิด 
    (2) ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม 
    (3) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้และการฝึกเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
    4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
   ผลการเรียนรู้ 
    (1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 
    (2) มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมได้ 
    (3) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
วัฒนธรรม 
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    (4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง บทบาทหน้าที่ วิชาชีพ และสังคม 
   กลยุทธ์การสอน 
    (1) ฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน 
    (2) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น า 
   กลยุทธ์การประเมินผล  
    (1) ประเมินผลตามกระบวนการฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน 
    (2) ประเมินผลงาน 
    (3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าและผู้ท างานร่วม 
    (4) ประเมินจากการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 
 
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
   ผลการเรียนรู้ 
    (1) สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ 
    (2) สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู้ พัฒนาปัญญาและใช้ในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์การสอน 
    (1) ฝึกให้ผู้เรียนจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
    (2) ฝึกการสื่อสารและการน าเสนอ ในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
    (3) การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และพัฒนาปัญญา 
   กลยุทธ์การประเมินผล 
    (1) ประเมินทักษะการน าเสนอ และการใช้สื่อดิจิทัลในการน าเสนอ 
    (2) ประเมินผลงาน 
 
   6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
   ผลการเรียนรู้  
    (1) มีทักษะการให้บริการปฐมภูมิแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม
กับบริบท  
    (2) มีทักษะการส ารวจและวิเคราะห์ชุมชน เพ่ือการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
    (3) มีทักษะการท างานร่วมกับชุมชน 
   กลยุทธ์การสอน 
    (1) การสาธิต 
    (2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
    (3) การแสดงบทบาทสมมติ 
    (4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
    (5) การฝึกปฏิบัติกับคนไข้จ าลอง 
    (6) การสอนข้างเตียง 
    (7) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในสถานบริการสุขภาพและชุมชนให้ครอบคลุม  
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์/พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึก 
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    (8) การท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับอาจารย์ 
    (9) การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกในสถานบริการสาธารณสุข 
   
   กลยุทธ์การประเมินทักษะ 
    (1) ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม 
      (2) การประเมินทักษะการปฏิบัติ 
    (3) การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ จากคนไข้จ าลอง ผู้ใช้บริการ 
    (4) การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
โดยผู้เรียนร่วมกับผู้สอน 
    (5) ประเมินผลฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาภาษา                  
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนา
ปัญญา 

                

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 
การพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน 

                

ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ                 
ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน                 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

                

จังหวัดศึกษา                 
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
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รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
พลังของแผ่นดิน                  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

                

การเข้าใจดิจิทัล                 
การคิดสร้างสรรค์และการแก้
ปัญญา 

                

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือชีวิต 

                

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 

                

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
สช  0501 เคมีสาธารณสุข                     
สช  0502 ชีววิทยาสาธารณสุข                     
สช  0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                     
สช  0504 มนุษย์ชีวเคมี                     
สช  0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์                     
สช  0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข                     
สช  0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน                     
สช  0508 ระบาดวิทยา                     
สช  0509 การป้องกันและควบคุมโรค                     
สช  0510 การบริการปฐมภูมิ 1                     
สช  0511 การบริการปฐมภูมิ 2                     
สช  0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
สช  0513 อนามัยการเจริญพันธุ์                     
สช  0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม                     
สช  0515 การฟ้ืนฟูสภาพ                     
สช  0516 การบริหารงานสาธารณสุข                     
สช  0517 สุขภาพจิตชุมชน                     
สช  0518 ทันตสาธารณสุข                     
สช  0519 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                     
สช  0520 ชีวสถิติสาธารณสุข                     
สช  0521 โภชนาการชุมชน                     
สช  0522 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                     
สช  0523 การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน                     
สช  0524 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน                     
สช  0525 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                     
สช  0526 การคุ้มครองผู้บริโภค                     
สช  0527 ฝึกประสบการณ์                     
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หมวดที่  5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560  

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนาม ในแต่ละภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
ที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) 

กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวชิา 
(1) ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  รายวิชาในหมวด 

วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี  
 (2) ตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามท่ีก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.

3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงานจากการเรียนรู้ การ
ประเมินพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 

(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6  
ทีอ่าจารย์ประจ าวิชาจัดท า เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจ าภาคการศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร  ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่
ก าหนด  

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
(1) แต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

  - กรรมการจากส านักวิชาการ 
  - กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ  

(2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
- ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ 

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มคีุณภาพ 
- ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าปีการศึกษาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบเพ่ือการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  คณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร   แหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา 

- ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
- จัดท ารายงานผลการทวนสอบประจ าปีการศึกษา  

(3) กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร 
- ก าหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ ให้ข้อมูล ที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา  เพ่ือประเมินความส าเร็จ
ของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

-  พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ 

- ใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 
และข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 
    - จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้ส าเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่า
บรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับต่ ากว่าอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจ านวนกิตที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์ขั้นต่ า
ของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอ่ืน ๆ ต่อวิทยาลัย 
3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่  6   
การพัฒนาอาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  แนวทางในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   
กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  

 2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้เกิด
การถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

  2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร  
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  
  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที่  7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

1.1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวนอย่างน้อย 1 คน  
  1.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ปี 
 
2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  
  หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษา  และประเมินผลการมีงานท า 
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพ่ือติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย  6 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้     
3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามที่
หลักสูตรก าหนด  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ติดตาม ส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร  
4. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา ด้วยการลงมือท าด้วยการเรียนรู้จาก การท างาน (Work-based 

Learning)  
5. จัดกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณ์และ

วิกฤติทางสาธารณสุขชุมชน  
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข

ชุมชน 
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การท างานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน  
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3.  นักศึกษา 
 วิทยาลัยชุมชนน่านเปิดรับนักศึกษาทุกปีการศึกษา และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการ
ทดสอบพ้ืนฐานผู้เรียน และจัดสอนเสริมให้กับผู้เรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ มีการควบคุมการดูแลการจัดปฐมนิเทศ
ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

4.  อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.2558 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน จัดท าเอกสารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้แก่ มคอ.2 รายละเอียด
ของหลักสูตร  มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.5 รายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.7 รายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร การวัดและประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล ทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง ที่จะท า ให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

 4.3 การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ 
 ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา
ให้กับนักศึกษา ดังนั้น สาขาวิชาก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโททั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 

5.  หลักสูตร  
 5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 วิทยาลัยชุมชนน่านพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยการออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งมีการควบคุมและออกแบบระบบอาจารย์ผู้สอน 
โดยจัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน มีการกลั่นกรองเพ่ือเห็นชอบผ่านสภา
วิทยาลัยชุมชน และมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนโดยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 

 5.2 การประเมินผู้เรียน 
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 ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การ
ประเมินจากผลงาน การใช้แบบทดสอบ การประเมินจากการฝึกงาน และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ตาม
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 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 และจัดท ารายงานพร้อมน าเสนอ 
5.3.5 จัดสถานการณ์จ าลอง 
5.3.6 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
5.3.7 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

 5.4 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชน มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการศึกษาที่สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  
2. เครื่องฉาย  LCD Projector 
3. มีเอกสารสิ่งพิมพ์และหนังสือในห้องสมุดที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีตาม
ตัวบ่ งชี้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  หรือตัวบ่ งชี้ที่ หลักสูตรพัฒนาขึ้น เอง 
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในมคอ.3-4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0 

  X X X 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
         ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละป ี
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หมวดที่  8   
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแต่ละ
รายวิชา และให้ผู้ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไปจากนั้นให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ด้านกระบวนการ น าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระท าได้ ดังนี้  
   1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
   1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
   1.2.3 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
   1.2.4 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
  2.1 นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
  2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2.4 อาจารย์ผู้สอน 
  2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร 
 รวมทั้งส ารวจจากการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ต้องผ่านการประกันคุณภาพของหลักสูตรจากหน่วยงานประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น
รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
     
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลเบื้องต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  



การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 

2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2557 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. ไม่น้อยกว่า 30 นก. ไม่น้อยกว่า 30 นก. 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 นก. 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 นก. ไม่น้อยกว่า 57 นก. ไม่น้อยกว่า 57 นก. 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี ไม่น้อยกว่า 18 นก.     2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  ไม่น้อยกว่า 18 นก. ไม่น้อยกว่า 18 นก. 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพ      2.2 กลุ่มวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 39 นก. ไม่น้อยกว่า 39 นก. 
         2.2.1 วชิาบังคับ 30 นก.          2.2.1 วชิาบังคับ  30 นก. 30 นก. 
         2.2.2 วชิาเลือก   6  นก.          2.2.2 วชิาเลือก    ไม่น้อยกว่า 6 นก. ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
         2.2.3 วชิาการฝึกงาน 3 นก.          2.2.3 วชิาการฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า 3 นก. ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 3 นก. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก. ไม่น้อยกว่า 3 นก. ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 นก. ไม่น้อยกว่า 90 นก. 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 
ภาษาอังกฤษ : Associate of Public Health Program in 
Community Health 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Community 
Health 

ป รั บ ป รุ ง ต า ม ม ติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใน ค ร า ว ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ 
8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2560 การก าหนดชื่อปริญญา
ร ะ ดั บ อ นุ ป ริ ญ ญ า ว่ า 
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาและก าหนดใช้
อักษรย่อว่า “อ.(สาขาวิชา
.....)”  เพ่ื อ ให้ เป็ น ไปตาม
ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 

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) 

ปรับปรุงตามมติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2560 การก าหนดชื่อปริญญา
ระดับอนุปริญญาว่า 
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาและก าหนดใช้
อักษรย่อว่า  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพ่ือให้
เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 

ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งสร้างบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในงานสาธารณสุข คิดวิเคราะห์การน าความรู้และทักษะทาง
สาธารณสุขไปใช้ในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน
โรค รักษาพยาบาลเบื้องต้นและฟ้ืนฟูสภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพของท้องถิ่นโดยเน้นให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่องาน
สาธารณสุขในชุมชนอันจะน ามาซึ่งสุขภาวะของประชาชน 

ปรัชญาของหลักสูตร 
พัฒนานักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (Healthy is Wealthy) 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธ
กิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ความส าคัญของหลักสูตร 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะช่วยจัดการสาธารณสุขและ
บริการสาธารณสุขท่ามกลางความขาดแคลน ยากล าบากในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารหรือในพ้ืนที่ชายแดนที่มีความยากล าบากในการ
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน จังหวัดตาก หรือ
จังหวัดชายแดนอ่ืนๆ รวมทั้งจัดการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ทุรกันดาร ห่างไกล ชายแดน หรือพ้ืนที่ที่มีความแตกต่าง
ทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ลดปัญหาการโยกย้าย
ก าลังคนด้านสุขภาพ ท าให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องได ้

ความส าคัญของหลักสูตร 
         หลักสูตรที่สร้างนักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน สามารถ
ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน  ท่ามกลางความขาดแคลน
บุคลากรด้านสาธารณสุข ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารหรือในพ้ืนที่
ชายแดนที่มีความยากล าบากในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข หรือ
พ้ืนที่ที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี 
ลดปัญหาการโยกย้ายก าลังคนด้านสุขภาพ ท าให้มี เจ้าหน้าที่อยู่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษา
ด้านสาธารณสุขชุมชน เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องนโยบายการ

- เพ่ื อให้สอดคล้องกับกับ
น โย บ าย รั ฐ บ าล ที่ จ ะน า
ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 
4.0 และลดความเหลื่อมล้ า
ก าร เข้ าถึ งระบ บ สุ ขภ าพ 
ตั้งเป้าหมายให้   "ประชาชน
สุ ข ภ า พ ดี  เจ้ า ห น้ า ที่ มี
ค ว าม สุ ข  ร ะบ บ สุ ข ภ าพ
ยั่งยืน" 
- พั ฒ น า บุ ค ค ล า ก ร
สาธารณ สุขที่ ส ามารถอยู่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ชุ ม ช น  

สามารถลดอุปสรรคต่าง ๆ 
ของประชาชนในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้    ซึ่ง
จะช่วยลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมได้อีกทางหนึ่ง   และ
น าไปสู่การพัฒนาสุขภาพ
และสุขภาวะของประชาชน
และชุมชนโดยทั่วหน้า  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ
องค์การอนามัยโลกในการ
พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ
ที่ว่า “คัดคนท้องถิ่น เรียนใน
ท้องถิ่นและท างานบ้านเกิด
หรือ 
 Rural recruitment, Rural 
training, Hometown 
working” 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพ่ือผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
     1. มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 
     (1 )  มี ค วาม เป็ น คนดี  พ ล เมื อ งดี  มี คุณ ธรรม  จริ ย ธ รรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

ป รับ ป รุ ง เ พ่ื อมุ่ ง เม้ น ก าร
พัฒนาผู้เรียน ตาม Learning 
outcome ของหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
วิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุข 
     2. มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านสาธารณสุข การบริการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สภาพ ในท้องถิ่น 
     3. สามารถให้บริการปฐมภูมิแก่บุคคลแบบองค์รวมได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทและปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น 
     4. สามารถกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการส่งเสริมสุขภาพและการ
ดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรคทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิใน
ชุมชน 
     5. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขของชุมชน 
     6. เป็นผู้น าทางด้านสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน 
สามารถเชื่อมประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดบริการสุขภาพชุมชน 

     (2) มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมและป้องกันโรค การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น การ
ฟ้ืนฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
บูรณาการศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสม  
     (3) สามารถให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเอง ชุมชน แบบองค์รวม ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ  
     (4)  สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิ เคราะห์  สังเคราะห์และ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของชุมชน 
      (5) เป็นผู้น าด้านการดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน สามารถเชื่อม
ประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ
สุขภาพชุมชน  
     (6) มีความสามารถและประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข 

โครงสร้างหลักสูตร 
     หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. 
     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57  นก. 
         2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  
18 นก. 
         2.2 กลุ่มวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า 39 นก.  
              2.2.1 วิชาบังคับ 30 นก. 
              2.2.2 วิชาเลือก   6 นก. 

โครงสร้างหลักสูตร 
     หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต  โดยมี
สัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. 
     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57  นก. 
         2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 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. 

ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
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              2.2.3 วิชาการฝึกงาน 3 นก. 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 3 นก. 

เปรียบเทียบรายวิชา 
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา” 
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมท่ีมีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมาย
เหตุว่า “รายวิชาใหม่” 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต 
สศ 0101 เคมีสาธารณสุข  3(2-2-5) 
สศ 0102 ชีววิทยาสาธารณสุข  3(2-2-5) 
สศ 0103 จลุชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-2-5) 
สศ 0104 เคมีสาธารณสุข  3(2-2-5) 
สศ 0105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
สศ 0106 เภสัชวิทยา   3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต 
สช 0501 เคมีสาธารณสุข  3(2-2-5) 
สช 0502 ชีววิทยาสาธารณสุข  3(2-2-5) 
สช 0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-2-5) 
สช 0504 เคมีสาธารณสุข  3(2-2-5) 
สช 0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  3(2-2-5) 
สช 0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข  3(2-2-5) 

 
ปรับปรุงเนื้อหา  
 
 
 
 
ปรับชื่อรายวิชา/ปรับปรุง
เนื้อหา  

วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต                                      
สศ 0107 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน  3(3-0-6) 
สศ 0108 ระบาดวิทยา  3(3-0-6) 
สศ 0109 การป้องกันและควบคุมโรค  3(2-2-5) 
สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ 1  3(2-2-5) 
สศ 0111 การบริการปฐมภูมิ 2  3(1-4-4) 
สศ 0112 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน  3(2-2-5) 
สศ 0113 อนามัยการเจริญพันธุ์  3(2-2-5) 

วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต 
สช 0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน  3(3-0-6) 
สช 0508 ระบาดวิทยา  3(3-0-6) 
สช 0509 การป้องกนัและควบคุมโรค  3(2-2-5) 
สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1  3(2-2-5) 
สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2  3(1-4-4) 
สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน  3(2-2-5) 
สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์  3(2-2-5) 

 
 
 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
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สศ 0114 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
สศ 0115 การฟ้ืนฟูสภาพ  3(2-2-5) 
สศ 0116 การบริหารงานสาธารณสุข  3(3-0-6) 

สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
สช 0515 การฟ้ืนฟูสภาพ  3(2-2-5) 
สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข  3(3-0-6) 

 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
สศ 0117 สุขภาพจิตชุมชน  3(3-0-6) 
สศ 0118 ทันตสาธารณสุข  3(3-0-6) 
สศ 0119 การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  3(3-0-6) 
สศ 0120 ชีวสถิติสาธารณสุข  3(3-0-6) 
สศ 0121 โภชนาการชุมชน  3(3-0-6) 
สศ 0122 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
สศ 0123 การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน  3(3-0-6) 
สศ 0124 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน  3(2-2-5) 
 
 
วิชาการฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
สศ 0125 ฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน  3(300) 

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) 

 
 
 
ปรับปรุงเนื้อหา 
 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
 
 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
 
ปรับชื่อรายวิชา 

 



การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม 
 

 
 

รหัสอ้างอิงเพื่อติดตามหลกัสูตร 25542031102097_2069_IP 
รหัสหลักสูตร    25622033501283 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


