หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คานา
หลั กสู ตรอนุ ป ริ ญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2563 เป็นหลั กสู ตรที่ปรับปรุงจาก
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2559 โดยหลักสูตรฉบับนี้จะให้ความสาคัญกับ
ความต้องการของผู้ใช้ผู้สาเร็จ ควบคู่กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการบูรณาการเทคโนโลยีในการ
เรี ย นรู้ โ ดยได้ปรั บปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ ส อดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12
(พุทธศักราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้
นักศึกษารู้จริงในสิ่งที่ทาเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร
ฉบับนี้ที่จัดทาขึ้นจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ต่อไป

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5 รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

หน้า
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เรื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาผู้สอน
1. การเตรียมการสาหรับผู้สอนใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. ผู้สอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สาธารณสุขชุมชน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Community Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อนุปริญญา (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อ.)สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Associate Degree (Community Health)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : A.(Community Health)
3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เนื่ อ งจากเป็ น วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในมิติของการฝึกอบรมและ
กาหนดตัวชี้วัดในการฝึกงานร่วมกัน
5.5 การให้อนุปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2563 ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
6.3 สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
6.4 สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2563 เมื่ อ วั น ที่
12 พฤษภาคม 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ในปี พ.ศ. 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
8.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
8.3 เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในองค์กรหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

เลขประจาตัว
ประชาชน

ชื่อ-นามสกุล

3-9098-00798 -xx-x รศ.เทพกร
พิทยาภินันท์*

2

1-9098-00335-xx-x

นางสาวนันท์นภัส
เพ็ชรสุวรรณ*

3

3-9011 12405- xx-x นางชฎาดล
ศักดาวีรกร*

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

รองศาสตราจารย์
สาขาสาธารณสุข
ชุมชน
-

กศ.ม.

-

ส.ม.
ส.บ.

ศษ.บ.
ส.ม.
ส.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี

สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ 2532
โรฒ ประสานมิตร
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2530
สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2555
สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2557
สาธารณสุขศาสตร์ สงขลา
2542
มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ
*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี ระยะเวลาสัญญา 1 ปีขึ้นไป
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกาหนด
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 )พ.ศ. 2560 –
2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ยังมุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
และยังสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ภาวะในปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประชาชนชาวไทยต้องปรับตัวให้สอดคล้องทันกับกระแสเศรษฐกิจ จึงทาให้วิถี
ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนต้องเร่งรีบแก่งแย่งแข่งขันกัน เพื่อให้ทันกับภาวะเศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาเอาใจ
ใส่เรื่องสุขภาพของตนเองและครอบครัวน้อยลง มีโอกาสเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังได้ง่ายขึ้น
เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และ โรคเครียด เป็นต้น รวมทั้ง
อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่ล้วนแต่ส่งผลต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้ ทาให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้อง
เน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รูปแบบ การดูแล ส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพประชาชน ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและกลุ่มเป้าหมายทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น พื้นที่จังหวัดปัตตานี จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับความเชื่อทางศาสนาบางประการ ซึ่งร้อยละ 90 ของประชากรเป็นชาวมุสลิมและ
รูปแบบการประกอบอาชีพของคนพื้นที่ปัตตานีที่เดินทางไปรับจ้างกรีดยางที่ประเทศมาเลเซียได้ส่งผลต่อปัญหาการ
บริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มโรคที่สามารถป้องกันได้ ทั้งจากการให้วัคซีน และการส่งเสริมสุขภาพใน
ด้านอื่น แต่ด้วยความเป็นพื้นที่พิเศษกลับไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้ในแต่ละปีมีประชาชนที่ต้องสูญเสียชีวิตไป
โดยไม่จาเป็น เช่น มีเด็กที่เสียชีวิตจากโรคคอตีบ เพราะไม่ได้รับวัคซีน มีอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์สูงกว่า
พื้นที่อื่น อันเนื่องมาจากความยากลาบากของการเดินทางมาฝากครรภ์
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในโลกยุคปัจจุบันได้มีอิทธิพลอย่างกว้างขว้างต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และยัง
ส่งผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันและยังมีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม ทาให้มนุษย์ขาดความคานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรู ปแบบที่สอดคล้องกับ หลักสูตร ดังนั้น การ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร จึงต้องเน้นการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ในชุมชนได้
อย่างคุ้นเคย สามารถลดอุปสรรคต่าง ๆ ของประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อม
ล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อีกทางหนึ่ง การเรียนรู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพ
ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การตรวจประเมิน และ การบาบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพได้อย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกั บกฎหมายและการปฏิรูประบบสาธารณสุข ตลอดจนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทุกกลุ่มวัย ครอบครัว และชุมชน ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะของ
ประชาชนและชุมชนโดยทั่วหน้า
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนโครงสร้างประชากร
ระบบบริการสุขภาพ รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์ของประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิต ของ
ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ทาให้แบบแผนการเกิดโรคเปลี่ยนแปลงไปอย่างซับซ้อน โรคอุบัติใหม่
ร้ายแรงหลายโรคแพร่ระบาดไปพร้อมกันในหลายประเทศ โรคติดต่อร้ายแรงและโรคไม่ติดต่อมีการอุบัติซ้า วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ทาให้สุขภาพและความเจ็บป่วยเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของประชากรจากพื้นที่ที่มี
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เศรษฐกิจและเทคโนโลยีล้าหลังไปสู่ที่ที่สูงกว่า ทาให้เกิดความซับซ้อนทางด้านชาติพันธุ์ ภาษาและความเป็นอยู่
ส่งผลต่อการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขและการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากพื้นที่ ที่มีความเจริญน้อย
ไปยังพื้นที่ที่มีความเจริญมาก รวมทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมที่กาลังทวีความรุนแรงขึ้น ทาให้ปัญหาและความต้องการ
ทางสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเทคโนโลยีการบริหารและการจัดบริการสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยมีระบบการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการกระจายอานาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น และ การส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ทาให้ประชาชนที่ยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกลชายแดน ขาด
บุคคลากรสาธารณสุขมาดูแลอย่างทั่วถึงเพียงพอ อัตราการโยกย้ายสูง และมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทั้งด้านความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒ นธรรมและประเพณี จากสภาวการณ์เปลี่ ยนแปลงทางสังคม
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อวิถกี ารดาเนินชีวิตของประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ในการ
พัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกและเปิดโอกาสให้ ประชาชนในพื้นที่ชนบท ห่างไกล ชายแดน
ด้อยโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทางด้านสาธารณสุขเพื่อสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชน สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หน่วยบริการปฐมภูมิและสถาน
บริการสาธารณสุขชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และ
ประชาชน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชนที่มุ่งให้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ทัศนคติและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนอันนาไปสู่ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการจัดการทรัพยากร เพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรบุคคล ในชุมชน
สั่งสมประสบการณ์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและ ร่วม
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาศึกษาพัฒนาตนเองให้
เป็นกาลังสาคัญของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ และมุ่งธารงปณิธานในการผลิตผู้จบการศึกษาที่ดี เก่งและมี
ความสุข ได้บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ ของประชาชน
ในท้องถิ่น ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรม
การฝึกงานในชุมชนร่วมกับอาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในท้องถิ่น โดยคานึงถึง
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เฉพาะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นสาคัญ
13. ความสัมพันธ์(ถ้ามี)/กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/รายวิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
ด าเนิ น การโดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ติ ด ต่ อ ประสานงานและ
ให้ ค าปรึ ก ษาหารื อ ระหว่ า งผู้ ส อนรายวิ ช าที่ ส อนให้ ห ลั ก สู ต รอื่ น และที่ ส อนโดยหลั ก สู ต รอื่ น ด้ า นเนื้ อ หาสาระ
การจัดตารางเรียน ตารางสอน และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนานักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน )Healthy is Wealthy)
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรที่สร้างนักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน สามารถปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข
เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและการมี สุ ข ภาวะที่ ดี อ ย่ า งยั่ ง ยืน ท่ า มกลางความขาดแคลนบุ ค ลากรด้าน
สาธารณสุข ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารหรือในพื้นที่ชายแดนที่มีความยากลาบากในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
หรือพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ลดปัญหาการโยกย้ายกาลังคนด้านสุขภาพ
ทาให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องจัดการศึกษาด้านสาธารณสุขชุมชน เพื่อ
สร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องนโยบายการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
)1) มีความเป็นคนดี พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
)2) มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การตรวจ
ประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสม
)3) สามารถให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชน แบบองค์รวม
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
)4) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ของชุมชน
)5) เป็นผู้นาด้านการดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน สามารถเชื่อมประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพชุมชน
)6) มีความสามารถและประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
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2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
การพัฒนาเปลี่ยนแปลง/
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง - สารวจติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้
กับความต้องการของผู้ใช้
ผูส้ าเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา
- นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์
สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการจัดการเรียน
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
การสอนให้ผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปฏิบัติที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
มีทักษะปฏิบัติงานด้าน
แหล่งฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุข พร้อมที่จะ
กับสถาบันการศึกษา
ปฏิบัติงานในชุมชน
- จัดระบบห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
และสื่อการเรียนรู้ที่จาลองสถานการณ์จริง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนออกฝึก
ปฏิบัติการ
3. พัฒนาทักษะการสอน/ การ
- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้น
ประเมินผลของอาจารย์ตามผล การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ

หลักฐานตัวบ่งชี้/
- รายงานการติดตามความ
พึงพอใจของผู้ใช้ผู้สาเร็จ
การศึกษา
- รายงานการนิเทศติดตาม
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและบุคลากร
แหล่งฝึกประสบการณ์
สาธารณสุขชุมชนต่อการ
ปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
ของนักศึกษา
- ร้อยละของอาจารย์ผู้สอน
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
สอน การประเมินผลตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ผู้สอน
ไม่ต่ากว่า 3.51
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี –
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี –
2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสู ตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เข้าใจภาษาไทยได้
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ในระดับต่า ทาให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3.2 นั ก ศึ ก ษาบางคนเลื อ กสาขาวิ ช าไม่ เ หมาะสมกั บ ความถนั ด ของตนเอง จึ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ย้ายสาขาวิชาในภายหลัง
2.3.3 การปรับตัวด้านสังคมและสภาพแวดล้อมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกต่างทางด้านวัยวุฒิ ด้าน
อาชีพ และวิถีชีวิต
2.3.4 นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นโปรแกรม
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อการเรียนสาขาสาธารณสุขชุมชน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน จานวน 30 ชั่วโมง ความรู้ในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
2.4.2 จัดให้มีผู้สอนทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่เพื่อ
สร้างความสนิทสนมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องจะก่อให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างนักศึกษา ซึ่งจะมีช่องว่างน้อยกว่า
นักศึกษาและผู้สอน
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2.4.3 จั ด ให้ มี โ ครงการเสริ ม หลั ก สู ต รต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมกั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่
2.4.4 จัดให้มีการเรียนเพิ่มเติมในรายวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิ สิกส์ และ คณิตศาสตร์สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้
เรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
2563
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
30
รวม
30
60
90
90
90
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
รายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าตอบแทนผู้สอน
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าบารุงสถานที่
รวม

รายจ่าย
ค่าตอบแทนผู้สอน
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าบารุงสถานที่
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัว

1/2563
27750
81000
12000
4500
125250

1/2563
81,000
12,000
4,500
97,500
30
3,250

2/2563
25200
97200
12000
4500
138900

ภาคการศึกษา
1/2564
2/2564
49500
49200
162000
190350
24000
24000
9000
9000
244500 272550

1/2565
68850
234900
36000
13500
353250

2/2565
65100
238950
36000
13500
353550

2/2563
97,200
12,000
4,500
113,700
30
3,790

ภาคการศึกษา
1/2564
2/2564
162,000 190,350
24,000
24,000
9,000
9,000
195,000 223,350
60
60
3,250
3,723

1/2565
234,900
36,000
13,500
284,400
90
3,160

2/2565
238,950
36,000
13,500
288,450
90
3,205
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และหรือการเรียนรู้แบบผสมผสาน )Blended Learning) ผ่านสื่อดิจิทัล
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ 2560 .ศ.
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
18
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ
จานวน
39
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จานวน
30
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จานวน
6
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
จานวน
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกาหนดรหัสวิชารายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศท XX XX
ลาดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาภาษา 01
02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีหลักเกณฑ์กาหนดรหัสวิชา ดังนี้
สช XX XX
ลาดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลาดับที่ของสาขาวิชา
อักษรย่อของสาขาวิชา
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3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101 Thai for Intellectual Development
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102 English for Communication 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103 English for Communication 2
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104 Development of Speaking and Writing Skills
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 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107 Neighboring Countries Language
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201 Province Studies
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202 Arts and Skills for Self Development
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203 Civics and Social Responsibility
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204 Vitality of the Land
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า 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
ศท 0303
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
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ศท 0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
(1) รายวิชาบังคับ
จานวน 24 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101 Thai for Intellectual Development
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103 English for Communication 2
(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 020
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 030
Digital Literacy
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving
(2) วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อกเรี ย นรายวิ ช าจากกลุ่ มวิช าภาษา มนุษยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ข หมวดวิชาเฉพาะ .
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น)ศ-ป-ท)
สช 0501
เคมีสาธารณสุข
3)2-2-5)
CH 0501 Public Health Chemistry
สช 0502
ชีววิทยาสาธารณสุข
3)2-2-5)
CH 0502 Public Health Biology
สช 0503
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3)2-2-5)
CH 0503 Microbiology and Parasitology
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สช 0504
มนุษย์ชีวเคมี
3)2-2-5)
CH 0504 Human Biochemistry
สช 0505
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3)2-2-5)
CH 0505 Human Anatomy and Physiology
สช 0506
เภสัชศาสตร์สาธารณสุข
3)2-2-5)
CH 0506 Public Health Pharmacy
(2) กลุ่มวิชาชีพ
จานวน 39 หน่วยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น)ศ-ป-ท)
สช 0507
การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
3)3-0-6)
CH 0507
Public Health and Community Health
สช 0508
ระบาดวิทยา
3)3-0-6)
CH 0508
Epidemiology
สช 0509
การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
CH 0509
Prevention and Disease Control
สช 0510
การบริการปฐมภูมิ 1
3(2-2-5)
CH 0510 Primary Medical Care 1
สช 0511
การบริการปฐมภูมิ 2
3)1-4-4)
CH 0511
Primary Medical Care 2
สช 0512
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
3(2-2-5)
CH 0512 Community Health Promotion
สช 0513
อนามัยการเจริญพันธุ์
3(2-2-5)
CH 0513 Reproductive Health
สช 0514
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
CH 0514 Environmental Health
สช 0515
การฟื้นฟูสภาพ
3(2-2-5)
CH 0515
Rehabilitation
สช 0516
การบริหารงานสาธารณสุข
3)3-0-6)
CH 0516
Public Health Administration
(2.2)วิชาเลือก
จานวน
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น)ศ-ป-ท)
สช 0517
สุขภาพจิตชุมชน
3)3-0-6)
CH 0517
Community Mental Health
สช 0518
ทันตสาธารณสุข
3)3-0-6)
CH 0518 Dental Health
สช 0519
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3)3-0-6)
CH 0519 Health Education and Health Behavior
สช 0520
ชีวสถิติสาธารณสุข
3)3-0-6)
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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
สช 0528
เคมี
3(3-0-6)
CH 0528
Chemistry
สช 0529
ฟิสกิ ส์
3(3-0-6)
CH 0529
Physiscs
สช 0530
คณิตศาสตร์
3)3-0-6)
CH 0530
Mathematics
สช 0531
ชีววิทยา
3(3-0-6)
CH 0531
Biology
(2.3) วิชาการฝึกงาน
จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ชั่วโมง)
สช 0527
การฝึกประสบการณ์
3)300)
CH 0527 Field Experience
(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกัน
ห รื อ ต่ า ง ส า ข า วิ ช า ก็ ไ ด้ ห รื อ เ ลื อ ก จ า ก ห ลั ก สู ต รอื่ น ใ ด ใน ระ ดั บ เดี ยว กั น จา ก วิ ท ยา ลั ย ชุ ม ช น อื่ น ๆ
โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือก
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หมายเหตุ สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ เรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้น
โปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรียนเพิ่มเติม 4 วิชา ดังนี้ สช 0528 เคมี สช 0529 ฟิสิกส์ สช 0530
คณิตศาสตร์ สช 0531 ชีววิทยา ทั้งนี้ให้มีการประเมินผลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 โดยแสดงผลการเรียนด้วยอักษร P
)Pass) โดยนับจานวนหน่วยกิตของรายวิชาเพื่อสาเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่นาหน่วยกิตไปรวมเพื่อ
หาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือให้ F )Fail) หากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. 9
2.หมวดวิชาเฉพาะ 57 นก.
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 นก.
6
2.2 วิชาชีพ 39 นก.
1) วิชาชีพบังคับ 30 นก.
2) วิชาชีพเลือก 6 นก.
3) ฝึกงาน
3 นก.
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
รวม
15

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีดังนี้
จานวนหน่วยกิต
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม

9

-

6

3

-

3

-

-

30

6

-

6

-

-

-

-

-

18

15

-

3
15

15
3
21

-

12
3
3
21

3
3

-

30
6
3
3
90

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล

กลุ่มวิชา
ภาษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ ศท 0201 จังหวัดศึกษา
สังคมศาสตร์
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ สช 0501 เคมีสาธารณสุข
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ สช 0502 ชีววิทยาสาธารณสุข
รวม

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

กลุ่มวิชา
ภาษา
เลือก
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

กลุ่มวิชา
ภาษา
เลือก
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
บังคับ

กลุ่มวิชา
เลือก
บังคับ
บังคับ
บังคับ
เลือก
บังคับ
บังคับ

สช 0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
สช 0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
สช 0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข
สช 0510 บริการปฐมภูมิ 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
สช 0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
สช 0508 ระบาดวิทยา
สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
xx xxxx xxxx
สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค
สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2
รวม

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (10-10-25)
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 )2-2-5)
15 )10-10-25)

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 )3-0-6)
3 )3-0-6)
3 (2-2-5)
3 )x-x-x)
3(2-2-5)
3)1-4-4)
21 (x-x-x)
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หมวดวิชา
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
เลือกเสรี

หมวดวิชา
เฉพาะ

กลุ่มวิชา
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
ภาษา
เลือก
เลือก

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม
สช 0515 การฟื้นฟูสภาพ
สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข
สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
xx xxxx xxxx
xx xxxx xxxx
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3)3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 )x-x-x)
3)x-x-x)
21 (x-x-x)

กลุ่มวิชา
การฝึกงาน

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สช 0527 ฝึกประสบการณ์
รวม

หน่วยกิต
3)300)
3)300)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการ
สื่อสาร การจับใจความสาคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การฟังเชิง
ลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน โครงสร้างระดับกลาง และวัฒนธรรม ทักษะการฟัง
ของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มาก่อน
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ศท 0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ความสาคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การนาเสนอ
ความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนาเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและการ
ทางาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปัญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า โลกทัศน์ ค่านิยม
ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
Englishthrough Recreation
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การนา
คาศัพท์ สานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คาศัพท์และสานวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา )เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน ภาษาเขมร
(Khmer) ภาษาจีน )Chinese) ภาษาลาว )Laotian) ภาษามาเลเซีย )Bahasa Malasia) หรือภาษาพม่า (Burmese))
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน เครื่องมือ
สาหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ชุมชน
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิต ภาวะผู้นา การ
รู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล ในชุมชนที่เป็นแบบอย่าง
การดาเนินชีวิต และดารงชีวิตอย่างมีความสุข
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ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสั งคม คุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสานึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห์ปัญหา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การจัดทาโครงการใน
บทบาทหน้าที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักการ )ร.9)
ทรงงาน หลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทาโครงงาน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศท 0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทาธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์ การ
เรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นาเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ ความปลอดภัย
คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา
กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสาเร็จรูปในการทางาน การใช้งานและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคา ตาราง
คานวณ และการนาเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูล
เบื้องต้น การสร้างการนาเสนองาน การทามัลติมีเดีย
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ศท 0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่างๆ การหา
พื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคานวณภาษี กาไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการ
สารวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และการ
ตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น
หมวดวิชาเฉพาะ
สช 0501
เคมีสาธารณสุข
3(2-2-5)
CH 0501
Public Health Chemistry
คุณสมบัติของก๊าซ คุณสมบัติของสาร โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธเคมี มวลสารสัมพันธ์
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส ปฏิกิริยาอ็อกซิเดชันรีดักชัน สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและ
อนุพันธ์ เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม สารเคมีในชีวิตประจาวัน และการใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ
ทางเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีและ ผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม
สช 0502
ชีววิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
CH 0502
Public Health Biology
หลักการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อ หลักเบื้องต้นของเมตาบอลิซึมในเซลล์ และ
สิ่งมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีต่อเซลล์ การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต การหายใจและการลาเลียงสารในร่างกาย
ขบวนการตอบสนองและการประสานงานภายในของร่างกายทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ หลักพันธุกรรม
ความผิดปกติของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชีววิทยาสาธารณสุข
กาเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎี
สช 0503
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
CH 0503
Microbiology and Parasitology
ลักษณะของจุลชีววิทยา การจาแนก ประเภท สัณฐาณวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สาคัญ การเจริญเติบโต
วัฏจักรชีวิตและพันธุศาสตร์ ของจุลินทรีย์และปรสิต การควบคุมจุลินทรีย์ จุลชีวทางอาหาร การสุขาภิบาล โรคติดต่อ
และภูมิต้านทาน ความสัมพันธ์ของปรสิตกับการก่อให้เกิดโรคหรือโทษต่อมนุษย์ การรวบรวมและเก็บตัวอย่างปรสิต
เทคนิ คพื้น ฐานและเครื่ องมือในห้ องปฏิบั ติการจุล ชีว วิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุล ชีว วิทยาและศึกษาระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อต้านการติดเชื้อจุลชีพ หรือปรสิต
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สช 0504
CH 0504

มนุษย์ชีวเคมี
3(2-2-5)
Human Biochemistry
ลักษณะโมเลกุลของสาร ในสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของเซลล์ และองค์ประกอบของ
เซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึม
อาหาร กระบวนการและสารจาเป็นที่เกี่ยวข้องในเมตาบอลิซึมของสารอาหาร โป)รตีน คาร์โบไฮเดรต ลิปิด และกรด
นิวคลีอิกในร่างกายภาวะปกติและในบางโรคที่พบบ่อย ฝึกการนาความรู้ไปใช้ในการป้องกัน วินิจฉัย และพยากรณ์
โรคที่พบบ่อย
สช 0505
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
CH 0505 Human Anatomy and Physiology
แนวคิดความหมาย ความสาคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและคาศัพท์ทางกายวิภาค
และสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ลักษณะ ตาแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ระบบ
โครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ หน้าที่และการทางานของร่างกายมนุษย์ที่ทาให้
ชีวิตดารงอยู่ได้ในภาวะปกติในวัยต่าง ๆ การทางานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งทา
หน้าทีประสานกันเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล
สช 0506
เภสัชศาสตร์สาธารณสุข
3(2-2-5)
CH 0506
Public Health Pharmacy
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาที่ใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน และการบาบัดโรคเบื้องต้น กระบวนการดูดซึมยา
การเปลี่ยนแปลงยา การกระจายตัวของยา การขับถ่ายยา การออกฤทธิ์ของยาต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หลักการใช้
ยา การคานวณขนาดของยา การแบ่งกลุ่มยา การประยุกต์ใช้ยาในการรักษาโรคต่าง ๆ อันตรายและอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา ยาสามัญประจาบ้าน การใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาอย่างสมเหตุผล บัญชียาหลักแห่งชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา การสืบค้นข้อมูลยาจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
สช 0507
การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
3(3-0-6)
CH 0507 Public Health and Community Health
ความหมาย ประวัติ ความเป็นมา หลักการ การดาเนินงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุข
มูลฐาน โครงสร้างระบบบริการและบทบาทการสาธารณสุขในประเทศไทย ปัญหาสาธารณสุขของประเทศและ
ท้องถิ่น แนวคิดและรูปแบบของการบริการสาธารณสุข แผนพัฒนาสาธารณสุขและนวัตกรรมสาธารณสุข
ของ
ประเทศ การนาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ในงานสาธารณสุข แนวคิดและหลักการทางานในชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ การส่งเสริมบทบาทชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การ
พัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางานในชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้นา การวิเคราะห์ชุมชน การเข้าถึงชุมชน
การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชนและการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชน
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สช 0508 ระบาดวิทยา
3(3-0-6)
CH 0508 Epidemiology
แนวคิดหลักการและวิธีทางระบาดวิทยา ความสาคัญของระบาดวิทยาต่องานด้านสาธารณสุขธรรมชาติของการ
เกิดโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค ลักษณะของบุคคล สถานที่ และเวลา การวัดการป่วยและการตาย ดัชนี
อนามัย แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ การ
ตรวจจับการระบาดของโรค การเฝ้าระวังโรคและการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการสอบสวนโรค ทางระบาด
วิทยา โดยใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาเพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคและความผิดพลาด ที่พบบ่อยในทาง
ระบาดวิทยา
สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
CH 0509 Prevention and Disease Control
แนวคิด ความหมายและคาจากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ปัจจัย
และองค์ประกอบสาคัญของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุและโรค
ประจาถิ่น ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติ ดต่อ การระบาดของโรค ผลกระทบของโรคที่มี
ต่อสุขภาพกายและจิตใจ หลักและวิธีการการป้องกันและควบคุมโรคและพาหะนาโรค ภูมิคุ้มกันโรคและการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมโรคระบาด พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า การ
ตอบสนองภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข แนวคิ ด หลั ก การการป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ก ระจายเชื้ อ ใน
สถานพยาบาลและชุมชน เทคนิคการทาให้ปราศจากเชื้อรวมถึงยุทธศาสตร์ในการวางแผนป้องกันโรคต่าง ๆ
สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1
3(2-2-5)
CH 0510 Primary Medical Care 1
แนวคิดหลักการ วิธีการปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะต่าง ๆ การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในชุมชน การวัดและการประเมินสัญญาณชีพ การทาหัตถการเบื้องต้นตาม
ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด การใช้เทคนิคการทาให้ปราศจากเชื้อและการป้องกัน
การแพร่กระจาย
เชื้อในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค
และการใช้ยาเพื่อการบาบัดโรคเบื้องต้นตามขอบเขตกาหนด การส่งต่อผู้ป่วย การให้คาแนะนาด้านสุขภาพและการ
ติดตามดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานการดูแลรักษาแบบองค์รวม
สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2
3(1-4-4)
CH 0511 Primary Medical Care 2
ฝึกปฏิบัติการบริการปฐมภูมิแบบองค์รวมด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว ผสมผสาน การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การส่งตรวจทางห้ องปฏิบั ติการและการแปรผล การตรวจทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยโรค การจ่ายยา และ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และให้การบาบัดโรคเบื้องต้นอย่างเหมาะสมตามขอบเขตวิชาชีพ การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน การ
ดูแลต่อเนื่องถึงที่บ้านและชุมชน การส่งต่อเพื่อการรักษาอย่างเหมาะสมในกลุ่มโรค ความเจ็บป่วยและภาวะฉุกเฉิน
เร่ งด่วนที่พบบ่ อยในชุมชนทั้งด้านอายุ รกรรม )โรคติดต่อและโรคไม่ติด ต่อเรื้อรัง) กุมารเวชกรรม สู ตินรีเวชกรรม
ศัลยกรรม ทันตกรรม และโรคหรือปัญหาอื่น ๆ ที่พบบ่อยในชุมชนและนโยบายของรัฐบาล
หมายเหตุ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ 1 มาก่อน
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สช 0512
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
3(2-2-5)
CH 0512 Community Health Promotion
แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสาคัญของสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ แนวคิดหลักการ
และความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กฎบัตรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายการส่งเสริม
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สุขศึกษาและการ
สร้างเสริมสุขภาพ สุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง กลวิธีใน
การส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาวะของร่างกาย วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน ชุมชน วัดหรือสถานประกอบการให้เหมาะสมกับเพศและวัย การฝึกทักษะด้าน การให้บริการในคลินิก
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คลินิกเด็กดี คลินิกโภชนาการ การเสริมภูมิคุ้มกันโรค การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
อนามัยโรงเรียน ปัญหาโภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุ และการวินิจฉัยชุ มชนเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่
บุคคล ครอบครัวและชุมชน ในสถานพยาบาลและชุมชน
สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์
3(2-2-5)
CH 0513 Reproductive Health
แนวคิดและฝึกทักษะการดูแลการอนามัยเจริญพันธุ์ทั้ง องค์ประกอบคือ การวางแผนครอบครัว 10
อนามัยแม่และเด็ก โรคเอดส์ มะเร็งในระบบสืบพันธุ์ โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ การแท้งและภาวะแทรกซ้อน ภาวะ
มีบุตรยาก เพศศึกษา อนามัยวัยรุ่น ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของ
อนามัยการเจริญพันธุ์ สุขวิทยาทางเพศ การดูแลสุขอนามัยของสตรีใ นระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและ หลังคลอด
ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชศาสตร์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความรู้พื้ นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก การแก้ปัญหา
สุขภาพของมารดาและทารก การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวที่มีบุตรรวมทั้งการจัดการครอบครัวในชุมชนใ ห้
เข้มแข็ง
สช 0514
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
CH 0514 Environmental Health
แนวคิด หลักการและความหมายและความสาคัญของอ นามัยสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎ ด้าน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้า การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และสุขาภิบาลอาหาร
และน้าดื่มน้าใช้ การควบคุมกาจัดแมลงและสัตว์นาโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเหตุราคาญ มลพิษสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลในภาวะ
ฉุกเฉิน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สช 0515 การฟื้นฟูสภาพ
3(2-2-5)
CH 0515 Rehabilitation
แนวคิด หลักการและสถานการณ์เจ็บป่วยภาวะเสี่ยงต่อความพิการ การป้องกันความพิการ ความหมาย
ความส าคั ญ และรู ป แบบการฟื้ น ฟู ส ภาพ ผู้ ป่ ว ย การดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม ผสมผสาน กายภาพบ าบั ด
กิจกรรมบาบัด การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน ระบบ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งต่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน กฎหมายและพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ รวมทั้งการเลือกวิธีการออกกาลังกายและการกีฬาที่เหมาะสมกับบุคคล
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สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
CH 0516 Public Health Administration
แนวคิด ปรัชญา และหลักการที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร
การอานวยการและควบคุม งาน ภาวะผู้ น า กระบวนการวางแผนยุ ทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติก าร การติด ตาม
ประเมินผล โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข การใช้เทคนิคเพื่อการบริหารสาธารณสุขโดยเน้นการทางาน เป็น
ทีม การมีส่วนร่วมของชุมชน นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข การประกันสุขภาพ และการประกัน คุณภาพการ
บริ หารจั ดการ ความหมายและความส าคั ญ องค์ ประกอบ ขอบเขต และกลไกลการควบคุ ม จรรยาวิ ชาชี พ ด้ า น
สาธารณสุข รวมทั้งศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่ว ๆ ไปที่ใช้
ในการบริหารงานสาธารณสุข การชั นสูตรบาดแผล รายงานชันสูตรบาดแผลเบื้องต้นและรายงานชันสูตรพลิ กศพ
เบื้องต้น การเป็นพยานทางการแพทย์
สช 0517 สุขภาพจิตชุมชน
3(3-0-6)
CH 0517 Community Mental Health
ความหมาย แนวคิดและความสาคัญของสุขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิต
ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิ กภาพ
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวทางเพศ
บทบาทของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนที่มีต่อสุขภาพจิต ประเภทของความผิดปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพ สาเหตุและ
แนวทางการป้องกันและแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิตรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน การป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพจิต การประเมินสุขภาพจิต การให้บริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการชุมชน
สช 0518 ทันตสาธารณสุข
3(3-0-6)
CH 0518 Dental Health
ความส าคัญของสุ ขภาพปากและฟัน ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะในช่องปาก พยาธิส ภาพ โรคที่พบบ่อย
ในช่องปาก การตรวจวินิจฉัย การป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก ความผิดปกติเกี่ยวกับฟัน การดูแลอนามัย ใน
ช่องปาก การบาบัดฉุกเฉิน ทันตะระบาดวิทยา ทันตกรรมป้องกัน ทันตสุขศึกษา ทันตสาธารณสุขในงานสาธารณสุข
มูลฐาน แนวทางการดาเนินงานทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติและ งานตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข
สช 0519 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(3-0-6)
CH 0519 Health Education and Health Behavior
ความหมาย แนวคิด ขอบข่ายและหลักการสุขศึกษาและ แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์สุขศึกษาและ
การสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและ ปัจจัยของภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและภาวะ
สุขภาพ กลวิธีทางสุขศึกษา การวางแผนงานโครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข ภาพ ระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
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สช 0520
ชีวสถิติสาธารณสุข
3(3-0-6)
CH 0520
Public Health Biostatistics
หลักเบื้องต้นและประโยชน์ของสถิติ ความสาคัญของสถิติ การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นทางสาธารณสุข การแจกแจงข้อมูล การนาเสนอข้อมูลสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ สถิติชีพ ตารางชีพ
การเปรี ย บเทีย บข้ อมูล ต่า ง ๆ ประโยชน์ ของตารางชี พ และสถิ ติตัว ชี้วัด ที่ ส าคั ญในงานสาธารณสุ ข การทดสอบ
สมมติฐานด้วยวิธีการ ทางสถิติและการแปรผล การนาข้อมูลที่จาเป็นมาใช้ในงานสาธารณสุข การจัดทาเวชระเบียน
รายงานและสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุข
สช 0521
โภชนาการชุมชน
3(3-0-6)
CH 0521
Community Nutrition
ความสาคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ ความต้องการอาหาร และสารอาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ
ปัญหาโภชนาการในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ปัญหาโภชนาการของบุคคลและชุมชน การหาความสัมพันธ์
ของปัญหาและสาเหตุของปัญหาโภชนาการ ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร พิษภัยของอาหาร ผลกระทบ
ของปัญหาโภชนาการ แนวทางการส่งเสริมแก้ไขปัญหาโภชนาการชุมชน การให้โภชนศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมบริโภค
สช 0522
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
CH 0522
Occupational Health and Safety
ความหมายและความสาคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัยอันเกิดจาก
การประกอบอาชีพ สภาวะสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการทางาน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนทางานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม พิษวิทยาและกายศาสตร์ การสุขาภิบาลโรงงานและสถานปร ะกอบการ
หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์ม หลักการเดิน
สารวจสถานประกอบการ ระบบสวัสดิภาพในประชากรวัยทางาน การจัดบริการอาชีวอนามัยในชุมชน อาชีวอนามัยใน
โรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ
ความ
ปลอดภัย
สช 0523
การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน
3(3-0-6)
CH 0523
Community and Home Health Care
ความหมายความสาคัญและความจาเป็นของการดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน การประเมินปัญหา
สุขภาพและความต้องการของครอบครัว การวางแผนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รูปแบบของการ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การเยี่ยมบ้าน บทบาทหน้าที่และกลวิธีของผู้ดูแล ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ การดูแลและการ
ป้องกัน แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คาแนะนา ขั้นตอนหรือวิธีการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ศักยภาพของผู้ป่วย ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้ องกันความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ การอาบน้าผู้ป่วยในเตียง การสวน
อุจจาระ การจัดท่านอนและเคลื่อนไหวผู้ป่วย การดูแลบาดแผล การป้องกันแผลกดทับ วิธีให้ยา การดูแลเด็กเล็กและ
ผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านและชุมชน การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการและการออกกาลังกาย ที่เหมาะสม
กับสภาพผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน
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สช 0524
การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
3(2-2-5)
CH 0524
Community Health Development
แนวคิ ด และหลั ก การท างานในชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การระดมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก รภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน การส่งเสริมบทบาทของชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การ
พัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางานชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้นา การรวิเคราะห์ชุมชน การเข้ าถึงชุมชน การ
ปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในชุมชนและการนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขที่ยั่งยืน
ของประชาชนและชุมชน ฝึกการทางานเป็นทีมและเรียนรู้การทางานร่วมกับชุมชน การเตรียมชุมชน การสารวจ
ชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การบันทึกผลการสารวจทางสาธารณสุข การวินิจฉัย การ
เรียงลาดับความสาคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน
สช 0525
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
CH 0525
Health Care for Aging
สุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ เกณฑ์มาตรฐานผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ การเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ โรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันรักษาหลักการปฏิบัติ
ตนของผู้สูงอายุ อาหารสาหรับผู้สูงอายุ การเคลื่อนไหวและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของผู้ สู งอายุ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
สช 0526 การคุ้มครองผู้บริโภค
3(2-2-5)
CH 0526 Consumer Protection
ความหมาย ประเภท ความสาคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและข้อกาหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภค สารเคมี กับ
ชีวิตประจาวัน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร อาหารเสริม สารปรุงแต่งอาหารและเครื่องสาอาง สารฆ่าแมลงและ
สารกาจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การนาความรู้ไปประยุกต์ในการทางานในอนาคต
สช 0527 ฝึกประสบการณ์
3(300 ชั่วโมง)
CH 0527 Field Experience
ฝึ กปฏิบั ติงานด้านสาธารณสุ ขชุมชน ดาเนินการให้ การดูแลสุ ขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
แบบผสมผสาน และองค์รวมที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของชุมชนในสถานบริการทั้งด้าน การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค
กระบวนการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน
สช 0528
เคมี
3(3-0-6)
CH 0528 Chemistry
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี สารละลาย กรด –เบส และสมดุลเคมี ปริมาณมวลสารสัมพันธ์ สารประกอบ คาร์บอน
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ต่าง ๆ ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี สารชีวโมเลกุล ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เคมีอุตสาหกรรมและเคมีสิ่งแวดล้อม
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สช 0529 ฟิสิกส์
3(3-0-6)
CH 0529 Physiscs
ปริมาณกายภาพ เลขนัยสาคัญ มวล แรง การเคลื่อนที่แนวตรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่
แบบโพรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย โมเมนตั้ม
สภาพสมดุล งานและพลังงาน คานวณหาความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ เกี่ยวกับคลื่นกล เสียงและการได้ยิน แสง
เชิงเรขาคณิต แสงเชิงฟิสิกส์ สมบัติเชิงกลของสาร ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์
สช 0530 คณิตศาสตร์
3(3-0-6)
CH 0530 Mathematics
สมการและอสมการ ตัวแปรเดียว ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น การวัดการกระจาย การรวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดตาแหน่งและการสารวจความคิดเห็น การหาค่าเฉลี่ย)𝑥̅ )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) เปอร์เซ็นต์
ไทล์ )Pr) การสารวจความคิดเห็นอย่างง่าย ลาดับและอนุกรมลาดับ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจานวนจริง ทฤษฎี
จานวนเบื้องต้นสมบัติของ จานวนเต็ม เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ กราฟเบื้องต้น ความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ
สช 0531 ชีววิทยา
3(3-0-6)
CH 0531 Biology
การศึกษาชีววิทยา การสลายอาหาร ระดับเซลล์ ระบบกล้ามเนื้อและกระดู ระบบการย่อยอาหาร ระบบ
ขับถ่าย ระบบเนื้อเยื่อ ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบประสาท ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ การดารงชีวิตและการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช รหัสพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมประชากรมนุษย์ วิวัฒนาการและพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของสัตว์
3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

1

3-9098-00798 -xx-x

2
3

1-9098-00335-xx-x
3-9011 12405- xx-x

หมายเหตุ

ชื่อ-นามสกุล
รศ.เทพกร
พิทยาภินันท์*
นางสาวนันท์นภัส
เพ็ชรสุวรรณ*
นางชฎาดล
ศักดาวีรกร*

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

รองศาสตราจารย์
สาขาสาธารณสุข
ชุมชน
-

กศ.ม.

-

ศษ.บ.
สม.
สบ.
สม.
สบ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี

สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สาธารณสุขศาสตร์ สงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจ้างกับวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี ระยะเวลาสัญญา 1 ปีขึ้นไป

2532
2530
2558
2555
2557
2542
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อนามสกุลนายสุริยา หว่าหลา

2

นายชยพล พุฒยอด

3

นางสุวรรณี วัชรีบารุง

4

นางสาวฉวีวรรณ
ขวัญชุม

คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ
ศศอังกฤษ .บ.

ศท0102 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 2

ศษ ม. การพัฒนาชุมชน
วศ .บ. โยธา
ศษ.ม หลักสูตรและการสอน
กศ.บ. ศิลปศึกษา
คอ.ม.ครุศาสตร์เทคโนโลยี

ศท จังหวัดศึกษา 0201

บธคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.บ.
5

นางสาวลาตีปะห์ ดอแม

รายวิชาสาขาวิชาที่/
สอน

ศศ.ม. การวัดผลและวิจยั ทางการ
ศึกษา
คบ. ฟิสิกส์

ศท 0202 ศิลปะและทักษะ
การใช้ชีวิต
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล
ศท 0304 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์
และการแก้ปัญหา
สช 0530 คณิตศาสตร์
สช 0529 ฟิสิกส์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี
2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2549
2544
2552
2530
2551

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

2552
2530

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 ดร.กัลยา ตันสกุล

คุณวุฒิการศึกษา
PhD.Counseling Psycholo
วท.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม
วท.บ. สุขศึกษา

2

นางสาวต่วนโรสนรินทร์
โต๊ะนิแต

ศษ.ม สร้างเสริมสุขภาพ
ศษ.บ สุขศึกษา

3

นายฮารน ยูโซะ

รม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

4

นางสาวธนพร พนาคุปต์

ศษ.ม )สิ่งแวดล้อมศึกษา)
สบ.)สาธารณสุขศาสตร์บณ
ั ฑิต)
พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูง

5

นายธีรศักดิ์ ศรีพิทักษ์

สศ.ม.สาธารณสุขชุมชน
สศ.บ. สาธารณสุขชุมชน

ตาแหน่ง/ประสบการณ์/
ความเชี่ยวชาญ
สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1 อาจารย์สาขาสาธารณสุข
สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2 ชุมชนมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่
รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

สช 0513 อนามัยการเจริญ
พันธุ์
สช 0519 สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
สช 0527 การฝึกประสบการณ์
สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม
สช 0509 การป้องกันและ
ควบคุมโรค
สช 0527 การฝึกประสบการณ์
สช 0516 การบริหารงาน
สาธารณสุข

อาจารย์มหาวิทยาการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ยะลา

สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน
สช 0507 การสาธารณสุขและ
สาธารณสุขชุมชน

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
การกลุ่ มงานสุ ขศึ กษา รพ.
ยะลา

ข้าราชการบานาญ อดีต
ผู้อานวยการกอง
สาธารณสุขเทศบสาล
ตาบลบ่อทอง
ข้าราชการบานาญ
อดีตนักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ)ด้านส่งเสริมพัฒนา)

2548
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ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
6 นางสาวนิสไุ ลดา นิโซะ

คุณวุฒิการศึกษา

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

ตาแหน่ง/ประสบการณ์/
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
การ รับผิดชอบงานระบาด
วิทยาและการสอนสวนควบคุม
โรคระดับจังหวัด

วท.บ. สาธารณสุขชุมชน
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์

สช 0508 ระบาดวิทยา

ปพ..ส. พยาบาลศาสตร์และการผดุง
ครรภ์ขนั้ สูง
พย.ม. การพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน
เภสัชศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัช
กรรรม

สช 0515 การฟื้นฟูสภาพ

อาจารย์

สช 0506 เภสัชศาสตร์
สาธารณสุข
สช 0501 เคมีสาธารณสุข

เภสัชกรชานาญการ
ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี 5 ปี
ข้าราชการบานาญ

7

นางเสาวคนธ์ ภักดี

8

นายปรัชญา หลักเมือง

9

นางระบอบ แก้วลาย
ทอง

ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาไทย

ศท 0101 . ภาษาไทย
เพื่อการพัฒนาปัญญา

10

ผศ ประยูร ดารงรักษ์

กศ.ม เคมี
กศ.บ เคมี

สช 0528 เคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขา
เคมี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
โดยที่หน่วยงานผู้ใช้ต้องการให้ผู้สาเร็จการศึกษามีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นหลักสูตรจึงมีราย
วิชาการฝึกงานในหน่วยงาน ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชานี้ เพื่อฝึกประสบการณ์อาชีพหลังจากฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการวัดผลประเมินผล
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 สามารถบูรณาการความรู้และปฏิบัติทักษะการดูแลสุขภาพแก่บุคคลทุกวัย ครอบครัว และชุมชน
แบบองค์รวมและผสมผสาน โดยคานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และระดับภาวะสุขภาพ และระดับการบริการ
สุขภาพ
4.1.2 สามารถทางานเป็นทีมและมีเครือข่ายในการให้บริการทงด้านสุขภาพ เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์เฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหา
4.1.3 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการวินิจฉัย และแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน
4.1.4 มีความสามารถในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนอย่างเอื้ออาทร จิตอาสา ด้วยหัวใจของความเป็น
มนุษย์ และศรัทธาในวิชาชีพ เคราพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
4.1.5 มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
บริการสาธาณสุข
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4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
300 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
-
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีจิตสานึกรักบ้านเกิด

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ปลูกฝังเกี่ยวกับความรักท้องถิ่น จัดกิจกรรมสารวจคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและสิ่งดีงามในท้องถิ่น
2. จัดโครงงานค่ายอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน/กิจกรรม/
ด้านสาธารณสุข
2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
1. จัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ ทั้งรายบุคคลและชุมชน
เพื่อเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 1.จัดทาโครงงาน/กิจกรรม ทางสาธารณสุขและมีส่วนร่วม กาหนด
เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
แนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมดาเนินการ
4. มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี 1.จัดให้มีการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน และศึกษาเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านตามโครงสร้างรายวิชา
ของหลักสูตร
2.จัดให้ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเช่ น การเข้ า ถึ ง และการสื บ ค้ น องค์ ค วามรู้ จ ากสื่ อ บน
อินเทอร์เน็ตและการจัดกิจกรรมห้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์
5.มีจิตสาธารณะร่วมพัฒนาชุมชน
1. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อส่ งเสริ มให้ เกิ ด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และร่วมช่วยเหลื อชุมชนตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
2. พัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
)1) ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม มีระเบียบวินัย
)2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น
)3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้
)4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กลยุทธ์การสอน
)1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา
)2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ
(3) จัดทาโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
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กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
)1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา
)2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
)3) ผู้เรียนประเมินตนเอง
2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
)1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
)2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
)3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
)4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลยุทธ์การสอน
)1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทาด้วยตนเอง หรือการกระทาเป็นกลุ่ม
)2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนาเสนอ
ความรู้ได้
)3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
)4) ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
)1) การกาหนดสัดส่วนน้าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้
)2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
)3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
)4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
)1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม
)2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอน
)1) การฝึกทักษะย่อย
)2) การจัดทาโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทางานเป็นกลุ่ม
)3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
)4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
)1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
)2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัมนาทักษะต่าง ๆ
(3) ประเมินการทางานร่วมกัน
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2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทางานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์การสอน
)1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
)2) การฝึกการทางานเป็นทีม
(3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นา และผู้ตาม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
)1) ประเมินกระบวนการการทางานเป็นกลุ่ม
)2) ประเมินผลงานของกลุ่ม
)3) ประเมินภาวะผู้นา และผู้ตาม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
)3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การสอน
)1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
)2) ฝึกการนาเสนอและการประเมินผลงานต่างๆ
)3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
)1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
)2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
)3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน เสียสละ และสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
)2) มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี รู้จักกาลเทศะ ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของชุมชน
)3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
กลยุทธ์การสอน
)1) กาหนดแนวปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมที่กาหนด และติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
)2) จัดกิจกรรมในรายวิชาและการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะ มีความสามัคคี รู้จักกาลเทศะ และสานึกรักบ้านเกิด
)3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตประจาวัน และปฏิบัติตัวตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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กลยุทธ์การประเมินผล
)1) ใช้แบบประเมิน ตรวจสอบและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนรู้และร่วมกิจกรรม
)2) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
)3) เสริมแรงหรือให้รางวัลแก่ผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
2.2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
)1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานในงานสาธารณสุข
)2) รู้และเข้าใจบริบทของชุมชน และระบบสาธารณสุขชุมชน
)3) มีความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน การควบคุมป้องกันโรค การบาบัดโรค
เบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม
)4) สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์สาธารณสุขชุมชน
กลยุทธ์การสอน
)1)จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับผู้สอน
)2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
)3) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Collaboration learning)
)4) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก และชุมชน และทาโครงงานหรือ
กรณีศึกษา
กลยุทธ์การประเมินผล
)1) มีการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
)2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน ชิ้นงานที่ได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
)3) ใช้ rubric score ในการประเมิน
)4) ให้มีส่วนร่วมในการประเมินจากเพื่อน อาจารย์ และแหล่งฝึก
)5) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ และ/หรือประมวลทักษะวิชาชีพ
)6) กาหนดสัดส่วนน้าหนักของผลการเรียนรู้ให้เหมาะกับธรรมชาติของรายวิชา
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
)1 ) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชนได้
)2 ) มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
)3) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
กลยุทธ์การสอน
)1)ฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ
)2) จัดทาโครงงาน กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ สาธิต สถานการณ์จาลอง และศึกษานอกสถานที่
กลยุทธ์การประเมินผล
)1 )ประเมินการปฏิบัติการฝึกทักษะการคิด
)2)ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม
)3) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้และการฝึกเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
)1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ปรับตัวได้ตามสถานการณ์
)2) มีภาวะผู้นา สามารถทางานเป็นทีมได้
)3)เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่าง บุคคลและ
วัฒนธรรม
)4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง บทบาทหน้าที่ วิชาชีพ และสังคม
กลยุทธ์การสอน
)1) ฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน
)2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นา
กลยุทธ์การประเมินผล
)1)ประเมินผลตามกระบวนการฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน
)2)ประเมินผลงาน
)3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ภาวะผู้นาและผู้ทางานร่วม
)4)ประเมินจากการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน
2.2.5 ทักษะในการการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
)1) สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ
)2) สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
)3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ พัฒนาปัญญาและใช้ในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การสอน
)1) ฝึกให้ผู้เรียนจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
)2) ฝึกการสื่อสารและการนาเสนอ ในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
)3) การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และพัฒนาปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผล
)1) ประเมินทักษะการนาเสนอ และการใช้สื่อดิจิทัลในการนาเสนอ
)2) ประเมินผลงาน
2.2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้
)1) มีทักษะการให้บริการปฐมภูมิแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบท
)2) มีทักษะการสารวจและวิเคราะห์ชุมชน เพื่อการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
)3) มีทักษะการทางานร่วมกับชุมชน
กลยุทธ์การสอน
(1) การสาธิต
(2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
)3) การแสดงบทบาทสมมติ
)4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จลอง
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)5) การฝึกปฏิบัคิกับคนไข้จาลอง
)6) การสอนข้างเตียง
)7) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานบริการสุขภาพและชุมชนให้ครอบคลุมหลากหลาย
ทางวัฒธธรรมภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์/พี่เลี้ยงแหล่งฝึก
)8) การทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกับอาจารย์
)9) การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกในสถานบริการสาธารณสุข
กลยุทธ์การประเมินทักษะ
)1) ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม
)2) การประเมินทักษะการปฏิบัติ
)3) การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับคนไข้จาลอง ผู้ใช้บริการ
)4) การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และหรือกิจกรรมบา/เพ็ญประโยชน์
โดยผู้เรียนร่วมกับผู้สอน
)5)ประเมินผลฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1

กลุ่มวิชาภาษา
ศท 0101ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท 02 01จังหวัดศึกษา
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ศท 03 01การเข้าใจดิจิทัล
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา

2

3

4

1

2
















































3

4










3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้















4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

1

2

















































5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1

ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน



2




3


4


3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้
1



2


3

4




1




2




4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3







5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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หมวดวิชาเฉพาะ

รายวิชา

สช 0501 เคมีสาธารณสุข
สช 0502 ชีววิทยาสาธารณสุข
สช 0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี
สช 0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
สช 0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข
สช 0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุข
ชุมชน
สช 0508 ระบาดวิทยา
สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค
สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1
สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2
สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์
สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม
สช 0515 การฟื้นฟูสภาพ
สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
1
2
 
 

3

2. ด้านความรู้
4

1



2






1

2

















 



 






5. ด้านทักษะ
6. ทักษะการ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ปฏิบัติทางวิชาชีพ
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2 3












 
 












3











4











3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4






3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา
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รายวิชา

สช 0517 สุขภาพจิตชุมชน
สช 0518 ทันตสาธารณสุข
สช 0519 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สช 0520 ชีวสถิติสาธารณสุข
สช 0521 โภชนาการชุมชน
สช 0522 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
สช 0523 การดูแลสุขภาพที่บ้านและ
ชุมชน
สช 0524 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
สช 0525 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
สช 0526 การคุ้มครองผู้บริโภค
สช 0527 ฝึกประสบการณ์
สช 0528 เคมี
สช 0529 ฟิสิกส์
สช 0530 คณิตศาสตร์
สช 0531 ชีววิทยา

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
1


2

3

4

1

2



3





4

1





2




3













3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้















 


 








  












 


 






































4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะ
6. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ปฏิบัติทางวิชาชีพ
บุคคลและความ
การสือ่ สารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
3
1
2 3
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ2560 .ศ.
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1.1 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประกอบด้วย
)1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
)2) กรรมการจากอาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
(1) กาหนดกระบวนการหรือขัน้ ตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
)2) กำหนดปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานการทวนสอบประจ าภาคการศึ ก ษาโดยก าหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้ องดาเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ
(3) กาหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจาวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพื่อ
การเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วนอื่น ๆ ที่
กาหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ละส่วน เช่น
กระดาษคาตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน
)4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
)5) จัดทารายงานผลการทวนสอบประจาภาคการศึกษา
2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) ตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ ล ะรายวิ ช า โดยพิ จ ารณาการให้ ค ะแนนจากรายงาน ชิ้ น งานหรื อ ผลงาน
จากการเรียนรู้การประเมินพฤติกรรมจากการทากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
ที่อาจารย์ประจาวิชาจัดทา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
)4) จัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจาภาคการศึกษา
ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรี ย นรู้ ที่ กาหนดไว้ ในแต่ล ะรายวิ ช าในระดั บ ใด พร้อมแสดงข้ อ มูล หรื อ หลั กฐานที่ ยืน ยันว่ าผู้ เรีย นบรรลุ ต าม
มาตรฐานที่กาหนด
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2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
2.2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
)1) กรรมการจากสานักวิชาการ
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ
2.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
)1) กาหนดกระบวนการหรือ ขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสาเร็จของการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
)2) กาหนดปฏิทินการดาเนินงานการทวนสอบประจาปีการศึกษาที่มีผู้สาเร็จการศึกษา
โดยกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตอ้ งดาเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
)3) กาหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการดาเนินงานของหลักสูตร )มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษา
)4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
)5) จาทารายงานผลการทวนสอบประจาปีการศึกษา
2.2.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
)1) กาหนดลั กษณะข้อมูล แหล่ งข้อมูล และผู้ ให้ ข้อมูล ที่ส ามารถนามาใช้วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา เพื่อประเมิน
ความสาเร็จของการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
)2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ จาเป็น ต้ อ งใช้ด าเนิ น การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่กาหนดไว้
)3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาประจา
ปีการศึกษา ที่แสดงให้ เห็ น ในภาพรวมว่ า คุณภาพของการจดั การเรียนรู้ข องหลั กสู ต รเป็ นอย่า งไร ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ กาหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐาน
ที่ยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ2560 .ศ.
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์
ขั้นต่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
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2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่นๆ ต่อวิทยาลัย
3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยกาหนด
4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกาหนด

หมวดที่ 6
การพัฒนาผู้สอน
1. การเตรียมการสาหรับผู้สอนใหม่
1.1 ปฐมนิเทศผู้สอนใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
1.2 ส่งเสริมให้ผู้สอนใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้แจงแนวทางในการจั ดการเรียนการสอน แนวทางในการทาวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด ให้ ผู้ ส อนเข้าฝึ กอบรมสั มมนาเชิงปฏิบัติก ารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
2.1.2 จัดให้ผู้สอนเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โดยใช้ วิ ธี ก ารจั ด การความรู้ (Knowledge Management)
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนและทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร
2.2.3 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแก่สังคม
2.2.4 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1. 1จ านวนอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร ไม่น้อยกว่า 1 คน และเป็นอาจารย์ประจาหลั กสู ตรเกินกว่า 3
และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น หลักสูตรไม่ได้
1.2 คุณสมบัติอาจารย์ ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าคน 3
และในจานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวนอย่างน้อย คน 1
13. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ต้องไม่เกิน ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 5 หรืออย่าง
น้อยทุก ๆ ปี 5
2. ผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการ
ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากาลังศึกษา และประเมินผลการ
มีงานทา ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง มีการจัดการเพื่อติดตาม
การประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามที่หลักสูตรกาหนด
3. นักศึกษา
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
แต่งตั้งผู้สอนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ได้ตลอดเวลา
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นั กศึ ก ษามี ความสงสั ย เกี่ยวกั บผลการประเมิน ในรายวิช าใดสามารถที่จ ะยื่น คาร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู้สอนในแต่ละวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน
4. ผู้สอน
4.1 การรับผู้สอนใหม่
การรั บ สมัครผู้ ส อนใหม่จ ะดาเนิ นการคั ดเลื อ กตามระเบีย บและหลั ก เกณฑ์ ข องวิ ท ยาลั ยชุ ม ชน
โดยผู้สอนใหม่จะต้องวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
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4.2 การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกัน ในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน ประเมิน ผลการจั ดการเรีย นการสอน และให้ ความเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับ การพัฒนาหลั กสูตร ตลอดจนให้คาปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้ บรรลุ
เป้ า หมายตามหลั ก สู ต ร และเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี ผ ลการเรี ยนรู้ เ ป็น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.3 การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ
วิทยาลัยชุมชนมีการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปี
อย่ างต่อเนื่ อ ง เพื่อ ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2522 และวัตถุประสงค์ ข อง
หลักสูตร ซึ่งมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
5.1.2 กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะผู้สาเร็จการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่ต้องการ
5.1.3 ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมนาไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
5.1.4 เสนอผู้สอนในแต่ล ะรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษา และทาการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
5.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.1.6 รับผิดชอบในการกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดผู้สอนนิเทศ เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.1.7 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.1.8 อาจาย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะดาเนินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละวิชา โดยพิจารณาผู้สอนจากวุฒิ สาขาที่สาเร็จการศึกษา ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ เป็นต้น
5.1.9 ผู้เรียน นักศึกษาจะถูกประเมินจากการสอบข้อเขียน ปากเปล่า ปฏิบัติ การประเมินพฤติกรรม
การนาเสนอผลงานและอื่นๆตามที่ระบุไว้ใน มคอ 3 ของรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะติดตามกากับ
การประเมิน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนน ต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อนาเข้าที่ประชุม และให้ความเห็นในการประเมินผลทุกรายวิชา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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6.1 การบริหารงบประมาณ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้รับผล
การเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบารุง
สถานที่และอุปกรณ์
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ เอกสาร ต ารา และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้
6.2.1 ห้องเรียนทั่วไป ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จานวน 24 ห้อง
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จานวน 2 ห้อง
6.2.2 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเมเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง
จานวน 5 ห้อง
6.2.3 ห้องสมุด ภายในห้องประกอบด้วยหนังสือ เอกสาร ตารา วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ แบ่งเป็น
หมวดหมู่ ดังนี้
- หมวดเบ็ดเตล็ด
จานวน 1,536 รายการ
- หมวดปรัชญา
จานวน 876 รายการ
- หมวดศาสนา
จานวน 493 รายการ
- หมวดสังคม
จานวน 6,233 รายการ
- หมวดภาษา
จานวน 644 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร์
จานวน 591 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จานวน 3,350 รายการ
- สาขาสาธารณสุขชุมชน
จานวน 404 รายการ
- หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง
จานวน 346 รายการ
- หมวดวรรณคดี
จานวน 2,497 รายการ
- หมวดประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
จานวน 3,046 รายการ
6.2.4 พื้นที่ให้บริการเครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับสื บค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 20 เครื่อง พร้อมระบบโครงสร้างด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่
6.2.5 มีห้องปฏิบัติการสาธารณสุขที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ หุ่น ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉิน )CPR) จานวน 4 ตัว หุ่นจาลองกล้ามเนื้อสลับเพศ แบบเต็มตัว จานวน 1 ตัว หุ่นจาลองกระดูกมนุษย์เพศ
ชาย จานวน 1 ตัว ตัว หุ่นจาลองกระดูกมนุษย์เพศหญิง จานวน 1 ตัว เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน จานวน
1 เครื่อง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
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6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.3.2 มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง ความรู้ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนในจานวนที่เหมาะสม
6.3.3 มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งการเรี ย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.3.4 มีห้ องปฏิบั ติการสาธารณสุ ข ที่มีความพร้ อมทั้งวัส ดุ อุปกรณ์ เปลสนามแบบพับได้ แบบ
อลูมิเนียมจานวน 1 ชุด เตียงนอนแบบปรับระดับได้ 2 ระดับ พ่นสี พร้อมที่นอนและราวจับ จานวน 1 เตียง
กล้องจุลทรรศ์ 2 ตา จานวน 2 กล้อง เครื่องชั่งน้าหนักยืน พร้อม ที่วัดส่วนสูง จานวน 1 ชุด ที่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีตาม
ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุม
หมวด 1 – หมวด 6
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
)ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม )ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิน การของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม )ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
6. มีการทวนสอบผลสัมฎทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 )ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. ผู้สอนใหม่ )ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรือ คาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน )ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการหรื อ นายจ้ า งที่ มี ต่ อ
ผู้สาเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ )ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ และ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมิน และปรับปรุงกลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนนั้น
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
การตอบคาถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ และการสอบปลายภาคการศึกษา
ทาให้อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถทา
ให้นักศึกษาเข้าใจได้ จะดาเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
2) นิเทศการสอน โดย แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทีมผู้สอน /
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงทักษะ กลยุทธ์/
การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ด าเนิ น การติ ด ตามจากการปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าการฝึ ก งาน ซึ่ ง ผู้ ส อนนิ เ ทศสามารถประเมิ น
โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ/หรืออาจสัมภาษณ์
ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ดาเนิ น การส ารวจความพึงพอใจของหน่ว ยงานหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้ สาเร็จการศึกษา
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ด าเนิ นการโดยเชิ ญผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และ/หรื อผู้ ประเมิ นภายนอกที่ คุ ณวุ ฒิ สั มพั นธ์ กั บสาขาวิ ช า ให้
ความเห็ นเชิงการพัฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาให้ นักศึกษามีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอย่างน้อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึ ก ษา อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รประจ าปี
โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผ ลของ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้สาเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และนาผล
การวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป
4.3 สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก.
นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 นก. 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 นก.
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อย
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กว่า 18 นก.
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2 กลุม่ วิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ 30 นก.
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก 6 นก.
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน 3 นก.
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ไม่น้อยกว่า 30 นก.

ไม่น้อยกว่า 30 นก.

ไม่น้อยกว่า 57 นก.

ไม่น้อยกว่า 57 นก.

ไม่น้อยกว่า 18 นก.

ไม่น้อยกว่า 18 นก.

ไม่น้อยกว่า 39 นก.
30 นก.
ไม่น้อยกว่า 6 นก.
ไม่น้อยกว่า 3 นก.
ไม่น้อยกว่า 3 นก.
ไม่น้อยกว่า 90 นก.

ไม่น้อยกว่า 39 นก.
30 นก.
ไม่น้อยกว่า 6 นก.
ไม่น้อยกว่า 3 นก.
ไม่น้อยกว่า 3 นก.
ไม่น้อยกว่า 90 นก.

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Associate of Public Health
Program in Community Health

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in
Community Health

หมายเหตุ
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การ
กาหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า “อนุปริญญา”
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและกาหนดใช้อักษรย่อว่า
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
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 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ชื่อย่อ : อ.(สาธารณสุขชุมชน)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree (Community Health)
ชื่อย่อ : A.(Community Health)

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การ
กาหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า “อนุปริญญา”
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและกาหนดใช้อักษรย่อว่า
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่ ง สร้ า งบุ ค ลากรทางด้ า นสุ ข ภาพให้ มี พัฒนาความเป็นเลิศด้านสาธารณสุขชุมชน เพื่อความมั่งคั่ง
ความรู้ ความสามารถ ในงานสาธารณสุ ข คิ ด ของชุมชน (Healthy is Wealthy)
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง
สาธารณสุ ข ไปใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารด้ านส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพ ควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค รั ก ษาพยาบาล
เบื้องต้นและฟื้นฟูสภาพ ที่สอดคล้องกับ ปั ญหา
สุขภาพของท้องถิ่นโดยเน้นให้ประชาชนสามารถ
ดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง ตลอดจนมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่องานสาธารณสุ ข ใน
ชุมชนอันจะนามาซึ่งสุขภาวะของประชาชน

หมายเหตุ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ความสาคัญของหลักสูตร
ความสาคัญของหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะช่วย
หลักสูตรที่สร้างนักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน
จั ด การสาธารณสุ ข และบริ ก ารสาธารณสุ ข สามารถปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข เพื่อสร้าง
ท่ามกลางความขาดแคลน ยากล าบากในพื้น ที่ ความเข้มแข็งของชุมชนและการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
ห่างไกลทุรกันดารหรือในพื้นที่ชายแดนที่มีความ
ยากลาบากในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ตากหรื อ จั ง หวั ด ชายแดนอื่ น ๆ
รวมทั้งจัดการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ บริ บ ท
ของพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล ชายแดน หรือพื้นที่
ที่ มี ค วามแตกต่ า งทางด้ า นชาติ พั น ธุ์ ภาษา
วั ฒ นธรรมประเพณี ลดปั ญ หาการโยกย้ า ย
ก าลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ ท าให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ อ ยู่
ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องได้

หมายเหตุ
- เพื่อให้สอดคล้องกับกับนโยบายรัฐบาลที่จะนา
ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 และลดความเหลื่อม
ล้าการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมาให้ "ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"
- พัฒนาบุคคลากรสาธารณสุขที่สามารถอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ในชุมชน สามารถลดอุปสรรคต่าง ๆ ของ
ประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ ซึ่งจะ
ช่วยลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ได้อีกทางหนึ่ง และนาไปสู่การพัฒนาสุขภาพและสุข
ภาวะของประชาชนและชุมชนโดยทั่วหน้าและ
สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การอนามัยโลกในการ
พัฒนากาลังคนด้านสุขภาพที่ว่า “คัดคนท้องถิ่น เรียน
ในท้องถิ่นและทางานบ้านเกิดหรือ
Rural recruitment, Rural training, Hometown
working”

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มี ค วามเป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพสาธารณสุข
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
สาธารณสุข การบริการส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การ
ฟื้นฟูสภาพ ในท้องถิ่น
3. สามารถให้บริการปฐมภูมิแก่บุคคล
แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและ
ปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น
4. สามารถกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการ
ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน
โรคทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิใน
ชุมชน
5. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของชุมชน
6. เป็นผู้นาทางด้านสาธารณสุข และ
การดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน สามารถเชื่อม
ประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
ปรับปรุงเพื่อมุ่งเม้นการพัฒนาผู้เรียน ตาม Learning
(1) มีความเป็นคนดี พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม outcome ของหลักสูตร
จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการส่งเสริมสุขภาพ
การควบคุมและป้องกันโรค การตรวจประเมินและบาบัดโรค
เบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัย
สิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งบูรณาการศาสตร์ อื่น ที่ เกี่ ยวข้ อ งมาใช้
อย่างเหมาะสม
(3) สามารถให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชน แบบองค์รวมทั้งระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
(4) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของชุมชน
(5) เป็นผู้นาด้านการดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน สามารถ
เชื่อมประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดบริการสุขภาพชุมชน
(6) มีความสามารถและประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90
หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา
และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชา
ดังนี้

หมายเหตุ
ไม่มีการปรับเปลี่ยน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก.
ไม่น้อยกว่า 30 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 นก.
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 นก.
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 39 นก.
ไม่น้อยกว่า 18 นก.
2.2.1 วิชาบังคับ 30 นก.
2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 39 นก.
2.2.2 วิชาเลือก 6 นก.
2.2.1 วิชาบังคับ 30 นก.
2.2.3 วิชาการฝึกงาน 3 นก.
2.2.2 วิชาเลือก 6 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
2.2.3 วิชาการฝึกงาน 3 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมาย
เหตุว่า “รายวิชาใหม่”

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
สศ 0101 เคมีสาธารณสุข
3(2-2-5)
สศ 0102 ชีววิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
สศ 0103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
สศ 0104 เคมีสาธารณสุข
3(2-2-5)
สศ 0105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนุษย์
3(2-2-5)
สศ 0106 เภสัชวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
สศ 0101 เคมีสาธารณสุข
3(2-2-5)
สศ 0102 ชีววิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
สศ 0103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
สศ 0104 เคมีสาธารณสุข
3(2-2-5)
สศ 0105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
สศ 0106 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข

วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
สศ 0107 การสาธารณสุขและสาธารณสุข
ชุมชน
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)
สศ 0114 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
สศ 0115 การฟื้นฟูสภาพ
3(2-2-5)
สศ 0116 การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)

วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
สศ 0107 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมช
สศ 0108 ระบาดวิทยา
สศ 0109 การป้องกันและควบคุมโรค
สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ 1
สศ 0111 การบริการปฐมภูมิ 2
สศ 0112 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
สศ 0113 อนามัยการเจริญพันธุ์
สศ 0114 อนามัยสิ่งแวดล้อม
สศ 0115 การฟื้นฟูสภาพ
สศ 0116 การบริหารงานสาธารณสุข

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หมายเหตุ
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา

ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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
สศ 0117
สศ 0118
สศ 0119
สศ 0120
สศ 0121
สศ 0122
สศ 0123
สศ 0124
สศ 0125
สศ 0126

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
สุขภาพจิตชุมชน
ทันตสาธารณสุข
การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ชีวสถิติสาธารณสุข
โภชนาการชุมชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน
การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
การคุ้มครองผู้บริโภค

วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
สศ 0127 ฝึกประสบการณ์

หมายเหตุ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
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คำสั่งวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี
ที่ 0๑๕ / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
-------------------------------------ตำมที่สถำบันวิทยำลัยชุมชนมอบหมำยให้วิทยำลัยชุมชน ดำเนินกำรปรับปรุง แก้ไขรำยละเอียดหลักสูตร
อนุปริญญำ (มคอ.2) ฉบับที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดตำม
ควำมเหมำะสมของบริบทและศักยภำพของแต่ละวิทยำลัยชุมชน แต่ยังคงหลักกำร ปรัชญำ และเนื้อหำตำมที่
กำหนด ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2552 ให้พร้อมเปิดหลั กสูตรภำยในภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
วิ ท ยำลั ย ชุ ม ชนปั ต ตำนี จึ ง จั ด ให้ มี ก ำรพิ จ ำรณำปรั บ ปรุ ง รำยละเอี ย ดหลั ก สู ต รอนุ ป ริญ ญำ (มคอ.2)
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน ในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 ณ วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
เพื่อพิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และอัตลักษณ์ของวิทยำลัยชุมชนตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปฏิบัติ
ประกอบด้วย
1.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประยูร
1.2 นำยสุทธิศักดิ์
1.3 นำงสำวฉวีวรรณ
1.4 นำยปทุมณัฐรำช

ดำรงรักษ์
น้ำทิพย์
ขวัญชุม
นิยมเดชำ

ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน (มคอ.2) ประกอบด้วย
2.1 รองศำสตรำจำรย์เทพกร
2.2 นำงชฎำดล
2.3 นำงสำวนันท์นภัส
2.4 ดร.กัลยำ
2.5 นำยธีรศักดิ์

พิทยำภินันท์
ศักดำวีรกร
เพ็ชรสุวรรณ
ตันสกุล
ศรีพิทักษ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 256๓

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประยูร ดำรงรักษ์)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่
1.

ชื่อ-สกุล
รศ.เทพกร พิทยำภินันท์

2.

นำงสำวนันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ

3.

นำงชฎำดล ศักดำวีรกร

4.

ดร.กัลยำ ตันสกุล

5.

นำยธีรศักดิ์ ศรีพิทักษ์

วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.สุขศึกษำ
สม.สำธำรณสุขชุมชน
สบ.สำธำรณสุขศำสตร์
สม.สำธำรณสุขชุมชน
สบ.สำธำรณสุขศำสตร์

ปีที่จบ
สถาบันการศึกษา
2532 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสำนมิตร
2530 มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
2558 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2555 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
2557 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
2542 มหำวิทยำลัยมหิดล

PhD.Counseling Psycholo
วท.ม. อนำมัยสิ่งแวดล้อม
วท.บ. สุขศึกษำ
สม.สำธำรณสุขชุมชน
สบ.สำธำรณสุขศำสตร์

2553
2547
2542
2563
2546

กศ.ม.สุขศึกษำ

University Utara Malaysia
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยรำภัฎสงขลำ

ตาแหน่ง/ประสบการณ์
- รองศำสตรำจำรย์สำขำสำธำรณสุขชุมชน
- รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี
- หัวหน้ำสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน/ม.หำดใหญ่
- อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน
- อดีตผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลท่ำข้ำม
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
- ข้ำรำชกำรบำนำญ
- อำจำรย์สำขำสำธำรณสุขชุมชนมหำวิทยำลัยหำดใหญ่
- นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรกลุ่มงำนสุขศึกษำ
รพ. ยะลำ

