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วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



ค าน า 
 

 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2563 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจาก
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2559 โดยหลักสูตรฉบับนี้จะให้ความส าคัญกับ
ความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จ ควบคู่กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการบูรณาการเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พุทธศักราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นให้
นักศึกษารู้จริงในสิ่งที่ท าเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร
ฉบับนี้ที่จัดท าขึ้นจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. ชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน 

 
3 

 13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 5 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 7 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 7 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 10 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 28 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 29 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 30 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 30 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 30 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
36 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 40 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 40 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  40 



เรื่อง หน้า 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 41 
หมวดที ่6 การพัฒนาผู้สอน 42 
 1. การเตรียมการส าหรับผู้สอนใหม่ 42 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน 42 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 43 
 1. การก ากับมาตรฐาน 43 
 2. บัณฑิต 43 
 3. นักศึกษา 43 
 4. ผู้สอน 43 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 44 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 44 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 46 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 48 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 48 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 48 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 48 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 49 
 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
สาขาวิชา            สาธารณสุขชุมชน 
 

หมวดที ่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. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 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 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เนื่องจากเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข  มีการประสานความร่วมมือกับส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในมิติของการฝึกอบรมและ
ก าหนดตัวชี้วัดในการฝึกงานร่วมกัน 

5.5 การให้อนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
 



หลักสตูรอนุปรญิญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563  หน้า 2 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุ งจากหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2563  
6.3 สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
6.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้ งที่  5/2563  เมื่อวันที่   

12 พฤษภาคม 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในปี พ.ศ. 2564  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
8.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
8.3 เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในองค์กรหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ 
 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง  
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1 3-9098-00798 -xx-x 
 

 รศ.เทพกร    
พิทยาภินันท์* 

รองศาสตราจารย์
สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 

  กศ.ม. 
 

ศษ.บ. 

สุขศึกษา 
 
สุขศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2532 
 
2530 

2 1-9098-00335-xx-x นางสาวนันท์นภัส 
เพ็ชรสุวรรณ* 
 

- ส.ม. 
ส.บ. 

สาธารณสุขชุมชน 
สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2558 
 
2555 

3 3-9011 12405- xx-x นางชฎาดล    
ศักดาวีรกร* 
 

- ส.ม. 
ส.บ. 

สาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2557 
2542 

 

หมายเหตุ  
 *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยชุมชน

ปัตตานี ระยะเวลาสัญญา 1 ปีขึ้นไป  
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีก าหนด  
 
 
 

  



หลักสตูรอนุปรญิญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563  หน้า 3 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

                การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 )พ.ศ. 2560 – 
2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ยังมุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
และยังสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ     20 ปี ภาวะในปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประชาชนชาวไทยต้องปรับตัวให้สอดคล้องทันกับกระแสเศรษฐกิจ จึงท าให้วิถี
ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป   ทุกคนต้องเร่งรีบแก่งแย่งแข่งขันกัน เพ่ือให้ทันกับภาวะเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาเอาใจ
ใส่เรื่องสุขภาพของตนเองและครอบครัวน้อยลง มีโอกาสเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังได้ง่ายขึ้น 
เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และ โรคเครียด เป็นต้น รวมทั้ง
อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่ล้วนแต่ส่งผลต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้ ท าให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้อง
เน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รูปแบบ การดูแล ส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพประชาชน ให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและกลุ่มเป้าหมายทางสังคมให้มากยิ่งข้ึน
โดยเฉพาะในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับความเชื่อทางศาสนาบางประการ ซึ่งร้อยละ 90 ของประชากรเป็นชาวมุสลิมและ
รูปแบบการประกอบอาชีพของคนพ้ืนที่ปัตตานีที่เดินทางไปรับจ้างกรีดยางที่ประเทศมาเลเซียได้ส่งผลต่อปัญหาการ
บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในกลุ่มโรคท่ีสามารถป้องกันได้ ทั้งจากการให้วัคซีน และการส่งเสริมสุขภาพใน
ด้านอื่น แต่ด้วยความเป็นพ้ืนที่พิเศษกลับไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ในแต่ละปีมีประชาชนที่ต้องสูญเสียชีวิตไป
โดยไม่จ าเป็น เช่น มีเด็กที่เสียชีวิตจากโรคคอตีบ เพราะไม่ได้รับวัคซีน มีอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์สูงกว่า
พ้ืนที่อ่ืน อันเนื่องมาจากความยากล าบากของการเดินทางมาฝากครรภ์  

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          ในโลกยุคปัจจุบันได้มีอิทธิพลอย่างกว้างขว้างต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และยัง

ส่งผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันและยังมีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม ท าให้มนุษย์ขาดความค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนั้น การ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  จึงต้องเน้นการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่    ในชุมชนได้
อย่างคุ้นเคย สามารถลดอุปสรรคต่าง ๆ ของประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อม
ล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อีกทางหนึ่ง การเรียนรู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพ
ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การตรวจประเมิน และ การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟ้ืนฟูสภาพได้อย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและการปฏิรูประบบสาธารณสุข  ตลอดจนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทุกกลุ่มวัย ครอบครัว และชุมชน ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะของ
ประชาชนและชุมชนโดยทั่วหน้า  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัย 
ชุมชน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
           การเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนโครงสร้างประชากร 

ระบบบริการสุขภาพ รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์ของประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิต  ของ
ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพ่ิมขึ้น ท าให้แบบแผนการเกิดโรคเปลี่ยนแปลงไปอย่างซับซ้อน โรคอุบัติใหม่  
ร้ายแรงหลายโรคแพร่ระบาดไปพร้อมกันในหลายประเทศ โรคติดต่อร้ายแรงและโรคไม่ติดต่อมีการอุบัติซ้ า  วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ท าให้สุขภาพและความเจ็บป่วยเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของประชากรจากพ้ืนที่ที่มี
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เศรษฐกิจและเทคโนโลยีล้าหลังไปสู่ที่ที่สูงกว่า ท าให้เกิดความซับซ้อนทางด้านชาติพันธุ์ ภาษาและความเป็นอยู่ 
ส่งผลต่อการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขและการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากพ้ืนที่  ที่มีความเจริญน้อย
ไปยังพ้ืนที่ที่มีความเจริญมาก รวมทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมที่ก าลังทวีความรุนแรงขึ้น ท าให้ปัญหาและความต้องการ
ทางสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเทคโนโลยีการบริหารและการจัดบริการสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยมีระบบการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น และ   การส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ท าให้ประชาชนที่ยากจนในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลชายแดน ขาด
บุคคลากรสาธารณสุขมาดูแลอย่างทั่วถึงเพียงพอ อัตราการโยกย้ายสูง และมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
ทั้งด้านความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี จากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อวิถกีารด าเนินชีวิตของประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพ่ิมขึ้น ในการ
พัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ชนบท ห่างไกล ชายแดน 
ด้อยโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทางด้านสาธารณสุขเพ่ือสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชน ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หน่วยบริการปฐมภูมิและสถาน
บริการสาธารณสุขชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และ
ประชาชน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ

ของวิทยาลัยชุมชนที่มุ่งให้การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ทัศนคติและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนอันน าไปสู่  การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการจัดการทรัพยากร เพ่ิมมูลค่าให้แก่ทรัพยากรบุคคล   ในชุมชน 
สั่งสมประสบการณ์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสู่การพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 

  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและ ร่วม
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาศึกษาพัฒนาตนเองให้
เป็นก าลังส าคัญของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ และมุ่งธ ารงปณิธานในการผลิตผู้จบการศึกษาที่ดี เก่งและมี
ความสุข ได้บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ ของประชาชน
ในท้องถิ่น ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
การฝึกงานในชุมชนร่วมกับอาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน     ในท้องถิ่น โดยค านึงถึง
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เฉพาะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

 
13. ความสัมพันธ์(ถ้ามี)/กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/รายวิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
     กลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน    

       รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
13.3 การบริหารจัดการ    

     ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดต่อประสานงานและ 
ให้ค าปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนให้หลักสูตรอ่ืนและที่สอนโดยหลักสูตรอ่ืน  ด้านเนื้อหาสาระ 

ฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตรการจัดตารางเรียน  ตารางสอน และความสอดคล้องกับมาตร  
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร   

          พัฒนานักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน )Healthy is Wealthy) 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  

               หลักสูตรที่สร้างนักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน สามารถปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน  ท่ามกลางความขาดแคลนบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารหรือในพ้ืนที่ชายแดนที่มีความยากล าบากในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 
หรือพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ลดปัญหาการโยกย้ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
ท าให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาด้านสาธารณสุขชุมชน เพ่ือ
สร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องนโยบายการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้  

    1 ) ) มีความเป็นคนดี พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

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

3) ) สามารถให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชน แบบองค์รวม  
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

)4) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ของชุมชน 
    5) ) เป็นผู้น าด้านการดูแลสุขภาพท่ีดีในชุมชน สามารถเชื่อมประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสุขภาพชุมชน  
    6) ) มีความสามารถและประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
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2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง   
การพัฒนา /เปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ หลักฐาน /ตัวบ่งชี้  

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ส ารวจติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
- นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์
สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานการติดตามความ
พึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
- รายงานการนิเทศติดตาม 

2. พัฒนาการจัดการเรียน     
การสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา    
มีทักษะปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานในชุมชน 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
แหล่งฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขชุมชน
กับสถาบันการศกึษา 
- จัดระบบห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
และสื่อการเรียนรู้ที่จ าลองสถานการณ์จริง
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนออกฝึก
ปฏิบัติการ 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและบุคลากร
แหล่งฝึกประสบการณ์
สาธารณสุขชุมชนต่อการ
ปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
ของนักศึกษา 
 

3. พัฒนาทักษะการสอน/ การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้น 
การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ  
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้สอน  
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
สอน การประเมินผลตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ผู้สอน 
ไม่ต่ ากว่า 3.51  
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 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.  การด าเนินการของหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 
2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม 
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ 

ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

2.2.1 ผู้ สมัครเข้ าศึกษาเป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ า 
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เข้าใจภาษาไทยได้ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ในระดับต่ า ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไม่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลง  

ย้ายสาขาวิชาในภายหลัง 
2.3.3 การปรับตัวด้านสังคมและสภาพแวดล้อมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกต่างทางด้านวัยวุฒิ ด้าน

อาชีพ และวิถีชีวิต 

2.3.4 นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นโปรแกรม
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อการเรียนสาขาสาธารณสุขชุมชน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐาน จ านวน 30 ชั่วโมง ความรู้ในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
2.4.2 จัดให้มีผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพ่ีเพ่ือ

สร้างความสนิทสนมระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องจะก่อให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างนักศึกษา ซึ่งจะมีช่องว่างน้อยกว่า
นักศึกษาและผู้สอน 
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2.4.3 จัดให้มี โครงการเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่ เหมาะสมกับนักศึกษาใหม่ เ พ่ือสร้างความเข้า ใจ  
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาใหม่ 

2.4.4 จัดให้มีการเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้
เรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

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 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 30 30 30 

     
 2.6 งบประมาณตามแผน 

รายรับ ภาคการศึกษา 
1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 27750 25200 49500 49200 68850 65100 
ค่าตอบแทนผู้สอน 81000 97200 162000 190350 234900 238950 
ค่าวัสดุการศึกษา 12000 12000 24000 24000 36000 36000 
ค่าบ ารุงสถานที่ 4500 4500 9000 9000 13500 13500 

รวม 125250 138900 244500 272550 353250 353550 
       
 

รายจ่าย 
ภาคการศึกษา 

1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 
ค่าตอบแทนผู้สอน 81,000 97,200 162,000 190,350 234,900 238,950 
ค่าวัสดุการศึกษา 12,000 12,000 24,000 24,000 36,000 36,000 
ค่าบ ารุงสถานที่ 4,500 4,500 9,000 9,000 13,500 13,500 

รวม 97,500 113,700 195,000 223,350 284,400 288,450 
จ านวนนักศึกษา 30 30 60 60 90 90 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 3,250 3,790 3,250 3,723 3,160 3,205 

 

 
 



หลักสตูรอนุปรญิญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563  หน้า 9 
 

 

2.7 ระบบการศึกษา   
          แบบชั้นเรียน และหรือการเรียนรู้แบบผสมผสาน )Blended Learning) ผ่านสื่อดิจิทัล 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  
          ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ .ศ .2560   
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต  
   หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

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

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน  18 หน่วยกิต 
2.2 วิชาชีพ    จ านวน  39 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ   จ านวน  30 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก   จ านวน  6 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาการฝึกงาน  จ านวน  3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา   
  3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชารายวิชา 

      ก. ปหมวดวิชาศึกษาทั่วไ  
    ศท XX XX 
                                                                 ล าดบัที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                                                 รหัสกลุ่มวิชา 
         10 กลุ่มวิชาภาษา  
         02  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         03  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                                 อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 
    ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑ์ก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
       สช XX XX 

                                                                 ล าดบัที่ของรายวิชาในสาขาวิชา 
                                                                 ล าดบัที่ของสาขาวิชา 
                                                                 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  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 

    GE 0101 Thai for Intellectual Development 
ศท 0102      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
GE 0102      English for Communication 1 
ศท 0103      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
GE 0103      English for Communication 2 
ศท 0104      การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
GE 0104      Development of Speaking and Writing Skills 
ศท 0105      ปัญญาจากวรรณกรรม 3 (2-2-5) 
GE 0105      Wisdom through Literature 
ศท 0106      ภาษาอ ังกฤษจากนันทนาการ 3 (2-2-5) 
GE 0106      English through Recreation 
ศท 0107      ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3 (2-2-5) 
GE 0107      Neighboring Countries Language 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
    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      วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
GE 0303       Science and Environment for Life 
ศท 0304       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3 (2-2-5) 
GE 0304       Computer Program 
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ศท 0305       คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
GE 0305       Mathematics in Daily Life 

                 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
(1) รายวิชาบังคับ  จ านวน  24  หน่วยกิต 

 (1.1) กลุ่มวิชาภาษา  จ านวน   9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา       ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
ศท 0101      ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
GE 0101      Thai for Intellectual Development      
ศท 0102      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
GE 0102       English for Communication 1 
ศท 0103      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 

     GE 0103      English for Communication 2 
 (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน   9  หน่วยกิต 

รหัสวิชา       ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
ศท 0201      จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
GE 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   จ านวน  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 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ข  .หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
              )1(     กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                       จ านวน   18   หน่วยกิต 
                     รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น )ท-ป-ศ)  
    สช 0501 เคมีสาธารณสุข       3)2-2-5) 

   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                             จ านวน  39 หน่วยกิต 
     (2.1) วิชาบังคับ          30 หน่วยกิต 
                     รหัสวิชา ชื่อรายวิชา        น )ท-ป-ศ)  
   สช 0507       การสาธารณสขุและสาธารณสุขชุมชน     3)3 -0- 6) 

 CH 0507       Public Health and Community Health 
   สช 0508       ระบาดวิทยา        3)3 -0- 6) 
   CH 0508       Epidemiology 
   สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค       3(2-2-5) 

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

 CH 0510 Primary Medical Care 1 
   สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2       3)1-4-4) 

 CH 0511 Primary Medical Care 2 
   สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน        3(2-2-5) 
   CH 0512 Community Health Promotion  
   สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์       3(2-2-5) 
                       CH 0513 Reproductive Health  
                   สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
    CH 0514 Environmental Health  
                 สช 0515 การฟ้ืนฟูสภาพ        3(2-2-5) 
       CH 0515 Rehabilitation  
                              สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข       3)3 -0- 6) 

               CH 0516 Public Health Administration 
         (2.2)วิชาเลือก                 จ านวน         6  หน่วยกิต 

                     รหัสวิชา ชื่อรายวิชา        น )ท-ป-ศ)  
          สช 0517 สุขภาพจิตชุมชน        3)3 -0- 6) 
            CH 0517 Community Mental Health 
       สช 0518 ทันตสาธารณสุข        3)3 -0- 6) 

  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         ฟิสกิส์                                      3(3-0-6) 
                               CH 0529        Physiscs   
                               สช 0530        คณิตศาสตร์                           3)3-0-6) 
             CH 0530        Mathematics 
             สช 0531        ชีววทิยา                               3(3-0-6) 
                               CH 0531       Biology 
      (2.3) วิชาการฝึกงาน              จ านวน  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 าข า วิ ช า ก็ ไ ด้  ห รื อ เ ลื อ กจ ากหลั ก สู ต ร อ่ื น ใ ด ใน ระดั บ เ ดี ย วกั น จ ากวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน อ่ืน  ๆ  
โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือก
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้น
โปรแกรมคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรียนเพ่ิมเติม 4 วิชา ดังนี้  สช 0528  เคมี  สช 0529  ฟิสิกส์  สช 0530  
คณิตศาสตร์  สช 0531  ชีววิทยา ทั้งนี้ให้มีการประเมินผลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 โดยแสดงผลการเรียนด้วยอักษร P 
)Pass) โดยนับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่น าหน่วยกิตไปรวมเพ่ือ
หาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือให้ F )Fail) หากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด       
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  มีดังนี้  

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

รวม 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 นก. 9 9 - 6 3 - 3 - - 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  57 นก.           

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  18 นก. 6 6 - 6 - - - - - 18 
2.2 วิชาชีพ  39 นก.           

1) วิชาชีพบังคับ  30 นก. - - - 3 15 - 12 - - 30 
2) วิชาชีพเลือก    6  นก. - - - - 3 - 3 - - 6 
3) ฝึกงาน          3  นก. - - - - - - - 3 - 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3 นก. - - - - - - 3 - - 3 
รวม 15 15 - 15 21 - 21 3 - 90 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0101   ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ศท 0301   การเข้าใจดิจิทัล  3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศท 0201 จังหวัดศึกษา  3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สช 0501 เคมีสาธารณสุข  3 (2-2-5) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สช 0502 ชีววิทยาสาธารณสุข  3 (2-2-5) 

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

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป เลือก ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สช 0503 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3 (2-2-5) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี 3 (2-2-5) 

รวม 15 (10-10-25) 
     

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป เลือก ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 3 (2-2-5) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สช 0505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สช 0506 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข  3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ สช 0510 บริการปฐมภูมิ 1 3 )2-2-5) 

รวม 15 )10-10-25) 

 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป เลือก ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 

เฉพาะ บังคับ สช 0507 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน  3 )3-0-6) 
เฉพาะ บังคับ สช 0508 ระบาดวิทยา     3 )3-0-6) 
เฉพาะ บังคับ สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน    3 (2-2-5) 
เฉพาะ เลือก xx xxxx xxxx 3 )x-x-x) 
เฉพาะ บังคับ สช 0509 การป้องกันและควบคุมโรค  3(2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ สช 0511 การบริการปฐมภูมิ 2   3)1-4-4) 

รวม 21 (x-x-x) 
    



หลักสตูรอนุปรญิญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563  หน้า 16 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ บังคับ สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ สช 0515 การฟ้ืนฟูสภาพ   3(2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข  3)3-0-6) 
เฉพาะ บังคับ สช 0513 อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
เฉพาะ เลือก xx xxxx xxxx 3 )x-x-x) 

เลือกเสรี เลือก xx xxxx xxxx 3)x-x-x) 
รวม 21 (x-x-x) 

      
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

 หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ การฝึกงาน สช 0527 ฝึกประสบการณ์       3)300) 

รวม 3)300) 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา    

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

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการ
สื่อสาร การจับใจความส าคัญในการอ่านและการฟัง 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 โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
  ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างระดับกลาง และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน 
  หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มาก่อน 
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ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
GE 0104    Development of Speaking and Writing  Skills 
ความส าคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ การน าเสนอ

ความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การน าเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและการ
ท างาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

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

วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า โลกทัศน์ ค่านิยม 
ความเชื่อ เพ่ือเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

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

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

ของเจ้าของภาษา )เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน 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
ส าหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ชุมชน 
 
  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
  GE 0202   Arts and Skills for Self Development 
  การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิต  ภาวะผู้น า การ
รู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล ในชุมชนที่เป็นแบบอย่าง
การด าเนินชีวิต และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
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ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5) 
GE 0203 Civics and Social Responsibility 

  ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่าและ
เอกลักษณ์ท่ีดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห์ปัญหา 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การจัดท าโครงการใน
บทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
 
  ศท 0204 พลังของแผ่นดิน  3 (2-2-5) 

GE 0204 Vitality of the Land 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ).9ร )หลักการ

ทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดท าโครงงาน 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ศท 0301       การเข้าใจดิจิทัล  3 (2-2-5) 
GE 0301       Digital Literacy 

  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การท าธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์ การ
เรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ น าเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ ความปลอดภัย 
คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3 (2-2-5) 
GE 0302   Creative Thinking and Problem Solving  
การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ 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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3 (2-2-5) 
GE 0304 Computer Program 
โปรแกรมส าเร็จรูปในการท างาน การใช้งานและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลค า ตาราง

ค านวณ และการน าเสนองาน ในการพิมพ์และจัดท ารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูล
เบื้องต้น การสร้างการน าเสนองาน การท ามัลติมีเดีย 
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ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
GE 0305 Mathematics in Daily Life 

  วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่างๆ การหา
พ้ืนที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการ
ส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และการ
ตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

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

    คุณสมบัติของสาร โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  พันธเคมี  มวลสารสัมพันธ์    คุณสมบัติของก๊าซ 
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส ปฏิกิริยาอ็อกซิเดชันรีดักชัน  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและ
อนุพันธ์ เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม สารเคมีในชีวิตประจ าวัน และการใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ
ทางเคม ีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีและ ผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม 
 

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

       หลักการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อ หลักเบื้องต้นของเมตาบอลิซึมในเซลล์ และ
สิ่งมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีต่อเซลล์ การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต การหายใจและการล าเลียงสารในร่างกาย 
ขบวนการตอบสนองและการประสานงานภายในของร่างกายทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ หลักพันธุกรรม 
ความผิดปกติของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชีววิทยาสาธารณสุข 
ก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎี 
 

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

   ลักษณะของจุลชีววิทยา การจ าแนก ประเภท สัณฐาณวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่ส าคัญ การเจริญเติบโต 
วัฏจักรชีวิตและพันธุศาสตร์ ของจุลินทรีย์และปรสิต การควบคุมจุลินทรีย์ จุลชีวทางอาหาร การสุขาภิบาล โรคติดต่อ
และภูมิต้านทาน ความสัมพันธ์ของปรสิตกับการก่อให้เกิดโรคหรือโทษต่อมนุษย์ การรวบรวมและเก็บตัวอย่างปรสิต 
เทคนิคพ้ืนฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุลชีววิทยาและศึกษาระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อต้านการติดเชื้อจุลชีพ หรือปรสิต 
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สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี                                                                     3(2-2-5) 
CH 0504 Human  Biochemistry  

  ลักษณะโมเลกุลของสาร ในสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของเซลล์ และองค์ประกอบของ
เซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึม
อาหาร กระบวนการและสารจ าเป็นที่เก่ียวข้องในเมตาบอลิซึมของสารอาหาร )โป รตีน คารโ์บไฮเดรต ลิปิด  และกรด
นิวคลีอิกในร่างกายภาวะปกติและในบางโรคที่พบบ่อย ฝึกการน าความรู้ไปใช้ในการป้องกัน วินิจฉัย  และพยากรณ์
โรคที่พบบ่อย 
 

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

  แนวคิดความหมาย ความส าคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและค าศัพท์ทางกายวิภาค
และสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ลักษณะ ต าแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ระบบ
โครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ หน้าที่และการท างานของร่างกายมนุษย์ที่ท าให้
ชีวิตด ารงอยู่ได้ในภาวะปกติในวัยต่าง ๆ การท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งท า
หน้าทีประสานกันเพ่ือให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล  
 

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

                หลักการพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาที่ใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน และการบ าบัดโรคเบื้องต้น กระบวนการดูดซึมยา 
การเปลี่ยนแปลงยา การกระจายตัวของยา การขับถ่ายยา การออกฤทธิ์ของยาต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หลักการใช้
ยา การค านวณขนาดของยา การแบ่งกลุ่มยา การประยุกต์ใช้ยาในการรักษาโรคต่าง ๆ อันตรายและอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา ยาสามัญประจ าบ้าน การใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาอย่างสมเหตุผล บัญชียาหลักแห่งชาติ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา การสืบค้นข้อมูลยาจากฐานข้อมูลต่าง ๆ   
 

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

     ความหมาย ประวัติ ความเป็นมา หลักการ การด าเนินงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุข
มูลฐาน โครงสร้างระบบบริการและบทบาทการสาธารณสุขในประเทศไทย ปัญหาสาธารณสุขของประเทศและ
ท้องถิ่น แนวคิดและรูปแบบของการบริการสาธารณสุข แผนพัฒนาสาธารณสุขและนวัตกรรมสาธารณสุข       ของ
ประเทศ การน าความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ในงานสาธารณสุข แนวคิดและหลักการท างานในชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ การส่งเสริมบทบาทชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานในชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้น า การวิเคราะห์ชุมชน    การเข้าถึงชุมชน 
การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชนและการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพ่ือการพัฒนาสาธารณสุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชน 
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สช 0508 ระบาดวิทยา                                                                                 3(3-0-6)        
CH 0508 Epidemiology   

      แนวคิดหลักการและวิธีทางระบาดวิทยา ความส าคัญของระบาดวิทยาต่องานด้านสาธารณสุขธรรมชาติของการ
เกิดโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค ลักษณะของบุคคล สถานที่ และเวลา การวัดการป่วยและการตาย ดัชนี
อนามัย แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ การ
ตรวจจับการระบาดของโรค การเฝ้าระวังโรคและการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการสอบสวนโรค    ทางระบาด
วิทยา โดยใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคและความผิดพลาด  ที่พบบ่อยในทาง
ระบาดวิทยา 
 

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

        แนวคิด ความหมายและค าจ ากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ปัจจัย
และองค์ประกอบส าคัญของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุและโรค
ประจ าถิ่น ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรค ผลกระทบของโรคท่ีมี
ต่อสุขภาพกายและจิตใจ หลักและวิธีการการป้องกันและควบคุมโรคและพาหะน าโรค ภูมิคุ้มกันโรคและการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมโรคระบาด พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า การ
ตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แนวคิด หลักการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ใน
สถานพยาบาลและชุมชน เทคนิคการท าให้ปราศจากเชื้อรวมถึงยุทธศาสตร์ในการวางแผนป้องกันโรคต่าง ๆ 
 

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

        แนวคิดหลักการ วิธีการปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะต่าง ๆ  การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในชุมชน การวัดและการประเมินสัญญาณชีพ การท าหัตถการเบื้องต้นตาม
ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด การใช้เทคนิคการท าให้ปราศจากเชื้อและการป้องกัน       การแพร่กระจาย
เชื้อในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพเพ่ือการวินิจฉัยแยกโรค
และการใช้ยาเพ่ือการบ าบัดโรคเบื้องต้นตามขอบเขตก าหนด การส่งต่อผู้ป่วย การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพและการ
ติดตามดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานการดูแลรักษาแบบองค์รวม 
 

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

         ฝึกปฏิบัติการบริการปฐมภูมิแบบองค์รวมด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว ผสมผสาน การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปรผล การตรวจทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยโรค การจ่ายยา และ
เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา และให้การบ าบัดโรคเบื้องต้นอย่างเหมาะสมตามขอบเขตวิชาชีพ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  ขั้นพ้ืนฐาน การ
ดูแลต่อเนื่องถึงที่บ้านและชุมชน การส่งต่อเพ่ือการรักษาอย่างเหมาะสมในกลุ่มโรค ความเจ็บป่วยและภาวะฉุกเฉิน
เร่งด่วนที่พบบ่อยในชุมชนทั้งด้านอายุรกรรม )โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม 
ศัลยกรรม ทันตกรรม และโรคหรือปัญหาอ่ืน 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 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ แนวคิดหลักการ 
และความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กฎบัตรเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายการส่งเสริม
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สุขศึกษาและการ
สร้างเสริมสุขภาพ สุขศึกษาเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง กลวิธีใน
การส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาวะของร่างกาย วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน ชุมชน วัดหรือสถานประกอบการให้เหมาะสมกับเพศและวัย การฝึกทักษะด้าน การให้บริการในคลินิก
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คลินิกเด็กดี คลินิกโภชนาการ การเสริมภูมิคุ้มกันโรค การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
อนามัยโรงเรียน ปัญหาโภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุ และการวินิจฉัยชุมชนเพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่
บุคคล ครอบครัวและชุมชน ในสถานพยาบาลและชุมชน  
 

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

                  แนวคิดและฝึกทักษะการดูแลการอนามัยเจริญพันธุ์ทั้ง 10 องค์ประกอบคือ การวางแผนครอบครัว 
อนามัยแม่และเด็ก โรคเอดส์ มะเร็งในระบบสืบพันธุ์ โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ การแท้งและภาวะแทรกซ้อน ภาวะ
มีบุตรยาก เพศศึกษา อนามัยวัยรุ่น ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของ
อนามัยการเจริญพันธุ์ สุขวิทยาทางเพศ การดูแลสุขอนามัยของสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและ  หลังคลอด 
ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชศาสตร์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก  การแก้ปัญหา
สุขภาพของมารดาและทารก การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวที่มีบุตรรวมทั้งการจัดการครอบครัวในชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

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

 นามัยสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎแนวคิด หลักการและความหมายและความส าคัญของอ                   ด้าน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ า การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และสุขาภิบาลอาหาร
และน้ าดื่มน้ าใช้ การควบคุมก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเหตุร าคาญ มลพิษสิ่งแวดล้อม  การสุขาภิบาลในภาวะ
ฉุกเฉิน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 
 
 
 

 แนวคิด หลักการและสถานการณ์เจ็บป่วย                 ภาวะเสี่ยงต่อความพิการ การป้องกันความพิการ ความหมาย 
ความส าคัญและรูปแบบการฟ้ืนฟูสภาพ ผู้ป่วย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผสมผสาน กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน ระบบ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการส่งต่อ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน กฎหมายและพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ รวมทั้งการเลือกวิธีการออกก าลังกายและการกีฬาที่เหมาะสมกับบุคคล 
 
 

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

 แนวคิด ปรัชญา และหลักการที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร 
การอ านวยการและควบคุมงาน ภาวะผู้น า กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การติดตาม
ประเมินผล โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข การใช้เทคนิคเพ่ือการบริหารสาธารณสุขโดยเน้นการท างาน  เป็น
ทีม การมีส่วนร่วมของชุมชน นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข การประกันสุขภาพ และการประกันคุณภาพการ
บริหารจัดการ ความหมายและความส าคัญ องค์ประกอบ ขอบเขต และกลไกลการควบคุม จรรยาวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข รวมทั้งศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่ว ๆ ไปที่ใช้
ในการบริหารงานสาธารณสุข การชันสูตรบาดแผล รายงานชันสูตรบาดแผลเบื้องต้นและรายงานชันสูตรพลิกศพ
เบื้องต้น การเป็นพยานทางการแพทย์  

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

  ความหมาย แนวคิดและความส าคัญของสุขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิต 
ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวทางเพศ 
บทบาทของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนที่มีต่อสุขภาพจิต ประเภทของความผิดปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพ สาเหตุและ
แนวทางการป้องกันและแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิตรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน การป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพจิต การประเมินสุขภาพจิต การให้บริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการชุมชน 
 

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

               ความส าคัญของสุขภาพปากและฟัน ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะในช่องปาก พยาธิสภาพ โรคที่พบบ่อย        
ในช่องปาก การตรวจวินิจฉัย การป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก ความผิดปกติเกี่ยวกับฟัน การดูแลอนามัย  ใน
ช่องปาก การบ าบัดฉุกเฉิน ทันตะระบาดวิทยา ทันตกรรมป้องกัน ทันตสุขศึกษา ทันตสาธารณสุขในงานสาธารณสุข
มูลฐาน แนวทางการด าเนินงานทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติและ  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 การวางแผนงานโครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับบุคคล 

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

                      หลักเบื้องต้นและประโยชน์ของสถิติ ความส าคัญของสถิติ การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นทางสาธารณสุข การแจกแจงข้อมูล การน าเสนอข้อมูลสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ สถิติชีพ ตารางชีพ   
การเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ประโยชน์ของตารางชีพและสถิติตัวชี้วัดที่ส าคัญในงานสาธารณสุข การทดสอบ
สมมติฐานด้วยวิธีการ ทางสถิติและการแปรผล การน าข้อมูลที่จ าเป็นมาใช้ในงานสาธารณสุข การจัดท าเวชระเบียน 
รายงานและสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

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

                      ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ ความต้องการอาหาร และสารอาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ 
ปัญหาโภชนาการในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ปัญหาโภชนาการของบุคคลและชุมชน การหาความสัมพันธ์
ของปัญหาและสาเหตุของปัญหาโภชนาการ ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร พิษภัยของอาหาร  ผลกระทบ
ของปัญหาโภชนาการ แนวทางการส่งเสริมแก้ไขปัญหาโภชนาการชุมชน การให้โภชนศึกษาเพ่ือปรับพฤติกรรมบริโภค 
 

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

                     ความหมายและความส าคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัยอันเกิดจาก
การประกอบอาชีพ สภาวะสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการท างาน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม พิษวิทยาและกายศาสตร์ การสุขาภิบาลโรงงานและสถานประกอบการ 
หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์ม หลักการเดิน
ส ารวจสถานประกอบการ ระบบสวัสดิภาพในประชากรวัยท างาน การจัดบริการอาชีวอนามัยในชุมชน อาชีวอนามัยใน
โรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ           ความ
ปลอดภัย  
 

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

                      ความหมายความส าคัญและความจ าเป็นของการดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน การประเมินปัญหา
สุขภาพและความต้องการของครอบครัว การวางแผนเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รูปแบบของการ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การเยี่ยมบ้าน บทบาทหน้าที่และกลวิธีของผู้ดูแล ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ การดูแลและการ
ป้องกัน แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ค าแนะน า ขั้นตอนหรือวิธีการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ศักยภาพของผู้ป่วย ข้อควรปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ การอาบน้ าผู้ป่วยในเตียง การสวน
อุจจาระ การจัดท่านอนและเคลื่อนไหวผู้ป่วย การดูแลบาดแผล การป้องกันแผลกดทับ วิธีให้ยา การดูแลเด็กเล็กและ
ผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านและชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพ โภชนาการและการออกก าลังกาย   ที่เหมาะสม
กับสภาพผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน 
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สช 0524 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5) 
CH 0524 Community Health Development  

              แนวคิดและหลักการท างานในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการระดมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน การส่งเสริมบทบาทของชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้น า การรวิเคราะห์ชุมชน การเข้ าถึงชุมชน การ
ปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในชุมชนและการน า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ เพ่ือการพัฒนาสาธารณสุขที่ยั่งยืน
ของประชาชนและชุมชน ฝึกการท างานเป็นทีมและเรียนรู้การท างานร่วมกับชุมชน  การเตรียมชุมชน การส ารวจ
ชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การบันทึกผลการส ารวจทางสาธารณสุข  การวินิจฉัย การ
เรียงล าดับความส าคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน 
 

สช 0525 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 
CH 0525 Health Care for Aging  

               สุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ เกณฑ์มาตรฐานผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ การเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ โรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันรักษาหลักการปฏิบัติ
ตนของผู้สูงอายุ อาหารส าหรับผู้สูงอายุ การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของผู้ สูงอายุ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  
 

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

                 ความหมาย ประเภท ความส าคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและข้อก าหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภค สารเคมี กับ
ชีวิตประจ าวัน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร อาหารเสริม สารปรุงแต่งอาหารและเครื่องส าอาง สารฆ่าแมลงและ
สารก าจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การน าความรู้ไปประยุกต์ในการท างานในอนาคต 
 

สช 0527 ฝึกประสบการณ์                  3(300 ชั่วโมง) 
CH 0527 Field Experience   

         ฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชน ด าเนินการให้การดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน        
แบบผสมผสาน และองค์รวมที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของชุมชนในสถานบริการทั้งด้าน การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพ 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 เลขนัยส าคัญ มวล แรง การเคลื่อนที่แนวตรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่
แบบโพรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย โมเมนตั้ม 
สภาพสมดุล งานและพลังงาน ค านวณหาความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง 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 การวัดต าแหน่งและการส ารวจความคิดเห็น การหาค่าเฉลี่ย)�̅� )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.) เปอร์เซ็นต์
ไทล์ )Pr) การส ารวจความคิดเห็นอย่างง่าย ล าดับและอนุกรมล าดับ  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจ านวนจริง ทฤษฎี
จ านวนเบื้องต้นสมบัติของ จ านวนเต็ม 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 การด ารงชีวิตและการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช รหัสพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมประชากรมนุษย์ วิวัฒนาการและพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของสัตว์  
 
  3.2 อาจารย์ผู้สอน  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง  
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1 3-9098-00798 -xx-x 
 

 รศ.เทพกร   
พิทยาภินันท์* 

รองศาสตราจารย์
สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 

  กศ.ม. 
 

ศษ.บ. 

สุขศึกษา 
 
สุขศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2532 
 
2530 

2 1-9098-00335-xx-x นางสาวนันท์นภัส 
เพ็ชรสุวรรณ* 

 

- สม. 
สบ. 

สาธารณสุขชุมชน 
สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2558 
 
2555 

3 3-9011 12405- xx-x นางชฎาดล    
ศักดาวีรกร* 

 

- สม. 
สบ. 

สาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2557 
2542 

หมายเหตุ   *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจ้างกับวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี ระยะเวลาสัญญา 1 ปีขึ้นไป 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  
ล าดับ

ที ่
ชื่อ -นามสกุล  คุณวุฒิการศึกษา 

รายวิชา /สาขาวิชาท่ี
สอน 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1 นายสุริยา   หวา่หล า ศศ .ม.  การสอนภาษาอังกฤษเป็น   
ภาษานานาชาต ิ
ศศ .บ .อังกฤษ  

ศท0102  ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร  1 

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 2 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2557 
 
2553 

2 นายชยพล  พุฒยอด ศษ .ม  การพัฒนาชุมชน 
วศ .บ .  โยธา 

ศท 0201 จังหวัดศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2549 
2544 

3 นางสุวรรณ ีวัชรีบ ารุง ศษ.ม  หลักสูตรและการสอน 
กศ .บ.  ศิลปศึกษา 

ศท 0202  ศิลปะและทกัษะ
การใช้ชีวิต 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2552 
2530 

4 นางสาวฉวีวรรณ  
ขวัญชุม 

คอ.ม.ครุศาสตร์เทคโนโลยี 
 
บธ .บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ศท 0301 การเขา้ใจดิจิทัล 
ศท 0304 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 
 
2548 

5 นางสาวลาตีปะห์ ดอแม ศศ .ม.  การวัดผลและวิจยัทางการ
ศึกษา 
คบ. ฟิสิกส ์

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์  
และการแก้ปัญหา 
สช 0530 คณิตศาสตร์   
สช 0529 ฟิสิกส์   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฎัภูเก็ต 

2552 
2530 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ   

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ต าแหน่ง/ประสบการณ์/

ความเชี่ยวชาญ 
1 ดร.กัลยา ตันสกุล PhD.Counseling Psycholo 

วท.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
วท .บ.  สุขศึกษา 

สช 0510 การบริการปฐมภมูิ 1
สช 0511 การบริการปฐมภมูิ 2 

อาจารยส์าขาสาธารณสุข
ชุมชนมหาวิทยาลัย
หาดใหญ ่

2 นางสาวต่วนโรสนรินทร์      
โต๊ะนิแต 

ศษ.ม  สร้างเสรมิสุขภาพ 
ศษ.บ สุขศึกษา 

สช 0513 อนามัยการเจริญ
พันธุ ์
สช 0519  สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ  
 สช 0527 การฝึกประสบการณ ์

อาจารย์มหาวิทยาการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ยะลา 

3 นายฮารน    ยูโซะ รม.  สหวิทยาการเพื่อการพฒันา
ท้องถิ่น 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์
 

สช 0514 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
สช 0509 การป้องกันและ
ควบคุมโรค  
 สช 0527 การฝึกประสบการณ ์

ข้าราชการบ านาญ อดีต 
ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขเทศบสาล
ต าบลบ่อทอง 

4 นางสาวธนพร   พนาคปุต ์ ศษ.ม )สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
สบ.)สาธารณสุขศาสตร์บณัฑิต) 
 พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูง 

สช 0516 การบริหารงาน
สาธารณสุข 
  

ข้าราชการบ านาญ  
อดีตนกัวิชาการสาธารณสุข
เช่ียวชาญ)ด้านส่งเสรมิพัฒนา) 

5 นายธรีศกัดิ์  ศรีพิทักษ ์ สศ.ม.สาธารณสุขชุมชน 
สศ.บ. สาธารณสุขชุมชน 

สช 0512 การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน   
สช 0507 การสาธารณสุขและ
สาธารณสุขชุมชน  
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การกลุ่มงานสุขศึกษา รพ. 
ยะลา 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  

โดยที่หน่วยงานผู้ใช้ต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นหลักสูตรจึงมีราย
วิชาการฝึกงานในหน่วยงาน ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชานี้ เพื่อฝึกประสบการณ์อาชีพหลังจากฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการวัดผลประเมินผล 
        4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม               

   4.1.1 สามารถบูรณาการความรู้และปฏิบัติทักษะการดูแลสุขภาพแก่บุคคลทุกวัย ครอบครัว และชุมชน 
แบบองค์รวมและผสมผสาน โดยค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และระดับภาวะสุขภาพ และระดับการบริการ
สุขภาพ 

   4.1.2 สามารถท างานเป็นทีมและมีเครือข่ายในการให้บริการทงด้านสุขภาพ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสถานการณ์เฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหา 

   4.1.3 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการวินิจฉัย และแก้ไข 
ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน 

   4.1.4 มีความสามารถในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนอย่างเอ้ืออาทร จิตอาสา ด้วยหัวใจของความเป็น 
มนุษย์ และศรัทธาในวิชาชีพ เคราพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  

   4.1.5 มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน 
บริการสาธาณสุข 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ต าแหน่ง/ประสบการณ์/

ความเชี่ยวชาญ 
6 นางสาวนสิไุลดา  นโิซะ วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 

วท.ม. สาธารณสขุศาสตร ์
สช 0508 ระบาดวิทยา  
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ รับผดิชอบงานระบาด
วิทยาและการสอนสวนควบคุม
โรคระดับจังหวดั 
 

7 นางเสาวคนธ์   ภักด ี ปพ..ส. พยาบาลศาสตร์และการผดุง
ครรภ์ขัน้สูง 
พย.ม. การพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 

สช 0515 การฟื้นฟูสภาพ  อาจารย ์

8 นายปรัชญา หลักเมือง เภสัชศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัช
กรรรม 
 
 

สช 0506 เภสัชศาสตร์
สาธารณสุข 
สช 0501 เคมีสาธารณสุข 

เภสัชกรช านาญการ 
ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตาน ี5 ปี 

9 นางระบอบ  แก้วลาย
ทอง 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา  
ศศ.บ. ภาษาไทย  

ศท  .0101   ภาษาไทย 
เพื่อการพัฒนาปัญญา 

ข้าราชการบ านาญ 
 

10 ผศ ประยูร  ด ารงรักษ ์ กศ.ม เคม ี
กศ.บ เคม ี

สช 0528  เคม ี ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าขา
เคม ี



หลักสตูรอนุปรญิญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563  หน้า 29 
 

       4.2 ช่วงเวลา   
             ชั้นปีที่ 3  
       4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
              300 ชั่วโมง  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
  - 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีจิตส านึกรักบ้านเกิด 1. ปลูกฝังเกี่ยวกับความรักท้องถิ่น จัดกิจกรรมส ารวจคุณค่าทาง

วัฒนธรรมและสิ่งดีงามในท้องถิ่น 
2. จัดโครงงาน /กิจกรรม/ค่ายอาสา เพ่ือพัฒนาชุมชน  
ด้านสาธารณสุข 

2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ ทั้งรายบุคคลและชุมชน 
เพ่ือเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 

1.จัดท าโครงงาน/กิจกรรม ทางสาธารณสุขและมีส่วนร่วม ก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมด าเนินการ 

4. มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี 1.จัดให้มีการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐาน และศึกษาเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ้านตามโครงสร้างรายวิชา
ของหลักสูตร 
2.จัดให้ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเช่นการเข้าถึงและการสืบค้นองค์ความรู้จากสื่อบน
อินเทอร์เน็ตและการจัดกิจกรรมห้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ 

5.มีจิตสาธารณะร่วมพัฒนาชุมชน 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้ เกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และร่วมช่วยเหลือชุมชนตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

 
2. พัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม )1)              
                )2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น   

ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้ )3)  
)4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

  กลยุทธ์การสอน 
  )1)  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา 
  )2)  การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ 
  (3) จัดท าโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม   
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  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  )1)  ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพ่ือนนักศึกษา  
  )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

ตนเองและผู้อ่ืน 
)4)  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์การสอน 
)1)  กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระท าด้วยตนเอง หรือการกระท าเป็นกลุ่ม 
)2)  กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าเสนอ

ความรู้ได ้
)3)  เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
)4)  ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 

กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
)1) การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักการประเมิน 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)  การจัดท าโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายท างานเป็นกลุ่ม 
  )3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  )4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  )1)  การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
  )2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัมนาทักษะต่าง ๆ 
  (3) ประเมินการท างานร่วมกัน 
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  2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ท างานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
กลยุทธ์การสอน 

  )1)  การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  )2)  การฝึกการท างานเป็นทีม 
  (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้น า และผู้ตาม 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  )1)  ประเมินกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม 
  )2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
  )3) ประเมินภาวะผู้น า และผู้ตาม 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
(1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
(2)  มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
)3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์การสอน 
  )1)  ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
  )2)  ฝึกการน าเสนอและการประเมินผลงานต่างๆ 
  )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)  นเห็นคุณค่าของชุมชมีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี รู้จักกาลเทศะ ปลูกฝังให้   
                 )3)  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

กลยุทธ์การสอน 
      )1) ก าหนดแนวปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ก าหนด และติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
      )2) จัดกิจกรรมในรายวิชาและการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะ มีความสามัคคี รู้จักกาลเทศะ และส านึกรักบ้านเกิด 
      )3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 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 การบ าบัดโรค
เบื้องต้น การฟ้ืนฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      )4)   สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์สาธารณสุขชุมชน   

กลยุทธ์การสอน 
        )1)จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับผู้สอน 
            )2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง    
         )3) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Collaboration learning) 
       )4) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก และชุมชน และท าโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล 
)1)  มีการประเมินเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

      )2)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน ชิ้นงานที่ได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
      )3)  ใช้ rubric score ในการประเมิน 
      )4)  ให้มีส่วนร่วมในการประเมินจากเพ่ือน อาจารย์ และแหล่งฝึก 
      )5)  ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ และ/หรือประมวลทักษะวิชาชีพ 
      )6)  ก าหนดสัดส่วนน้ าหนักของผลการเรียนรู้ให้เหมาะกับธรรมชาติของรายวิชา 
    2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ 
)1 ) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชนได้ 

     )2 ) มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 
     )3)  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  

กลยุทธ์การสอน 
      )1)  ฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ  

)2) จัดท าโครงงาน กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ สาธิต สถานการณ์จ าลอง และศึกษานอกสถานที่ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

          )1 )ประเมินการปฏิบัติการฝึกทักษะการคิด 
         )2)ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม 
         )3) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้และการฝึกเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
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    2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ 

       )1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ปรับตัวได้ตามสถานการณ์                
       )2) มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมได้ 
       )3)  เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่าง บุคคลและ
วัฒนธรรม         
       )4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง บทบาทหน้าที่ วิชาชีพ และสังคม 

กลยุทธ์การสอน 
                )1)  ฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน  
         )2) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น า 
      กลยุทธ์การประเมินผล 
      )1)ประเมินผลตามกระบวนการฝึกคิด เรียนรู้ ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกัน 
       )2)ประเมินผลงาน 
      )3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าและผู้ท างานร่วม 
      )4)ประเมินจากการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 
    2.2.5 ทักษะในการการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
      )1) สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ 
      )2) สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      )3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู้ พัฒนาปัญญาและใช้ในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์การสอน 
               )1)  ฝึกให้ผู้เรียนจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  
         )2) ฝึกการสื่อสารและการน าเสนอ ในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
         )3) การใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และพัฒนาปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผล 
         )1)  ประเมินทักษะการน าเสนอ และการใช้สื่อดิจิทัลในการน าเสนอ 
   )2)  ประเมินผลงาน 
    2.2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
    ผลการเรียนรู้ 
         )1) มีทักษะการให้บริการปฐมภูมิแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบท  
         )2) มีทักษะการส ารวจและวิเคราะห์ชุมชน เพ่ือการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
         )3) มีทักษะการท างานร่วมกับชุมชน 

กลยุทธ์การสอน 
(1) การสาธิต 
(2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

    )3)  การแสดงบทบาทสมมติ 
    )4)  การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จลอง 
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    )5)  การฝึกปฏิบัคิกับคนไข้จ าลอง 
      )6)  การสอนข้างเตียง 
    )7)  การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานบริการสุขภาพและชุมชนให้ครอบคลุมหลากหลาย
ทางวัฒธธรรมภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์/พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึก 
    )8) การท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับอาจารย์ 
    )9) การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนตามแหล่งฝึกในสถานบริการสาธารณสุข 
      กลยุทธ์การประเมินทักษะ  
      )1) ประเมินผลงานการฝึกตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม 

)2) การประเมินทักษะการปฏิบัติ 
)3) การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับคนไข้จ าลอง ผู้ใช้บริการ 
)4) การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ /หรือกิจกรรมบ า เพ็ญประโยชน์ 
โดยผู้เรียนร่วมกับผู้สอน 
)5)ประเมินผลฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาภาษา                  
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา                 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1                 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2                 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                 
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
ศท 02 01 จังหวัดศึกษา                 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม                 
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน                  
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ศท 03 01 การเข้าใจดิจิทัล                 
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา                 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป                 
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรอนุปรญิญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563  หน้า 38 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

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

สช  0502 ชีววิทยาสาธารณสขุ                      

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 การฟ้ืนฟูสภาพ                      

สช  0516 การบริหารงานสาธารณสุข                      
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
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 3005  คณิตศาสตร์                      

สช 305 1 ชีววิทยา                      
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หมวดที ่5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน )เกรด(  
           เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ .ศ .2560  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
2.1.1 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประกอบด้วย 

)1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
)2) กรรมการจากอาจารย ์ประจำกลุ่มวิชา 

2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(1) ก าหนดกระบวนการหรือขัน้ตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
)2) กำหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าภาคการศึกษาโดยก าหนด

รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ 

(3) ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจ าวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพ่ือ
การเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วนอ่ืน ๆ ที่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ละส่วน เช่น 
กระดาษค าตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน 

)4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
)5) จัดท ารายงานผลการทวนสอบประจ าภาคการศึกษา 

2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี  
(2) ตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน  
จากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 
(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 

ที่อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 
)4) จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจ าภาคการศึกษา 

ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร  ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  
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2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
2.2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

)1) กรรมการจากส านักวิชาการ 
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  

2.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
)1) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
)2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าปีการศึกษาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตอ้งด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
)3) ก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง

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

)4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
)5) จ าท ารายงานผลการทวนสอบประจ าปีการศึกษา  

2.2.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร 
)1) ก าหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา  เพ่ือประเมิน 
ความส าเร็จของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

)2) พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ 

)3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าเมื่อสิ้นสุด 
ปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

   (4) จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ า 
ปีการศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้ส าเร็จ
การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐาน 
ที่ยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ .ศ .2560  
   ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์
ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
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  2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอ่ืนๆ ต่อวิทยาลัย 
  3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
  4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 

หมวดที ่6 
การพัฒนาผู้สอน 

 
1. การเตรียมการส าหรับผู้สอนใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศผู้สอนใหม่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติ 
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน  

1.2 ส่งเสริมให้ผู้สอนใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
ของการจัดการศึกษา  

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

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดให้ผู้สอนเข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์ 
การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  

2.1.2 จัดให้ผู้สอนเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร 
2.2.3 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแก่สังคม  
2.2.4 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หลักสตูรอนุปรญิญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  หน้า 44 

หมวดที ่7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 

หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
.1 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า  3 คน 

และในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวนอย่างน้อย 1 คน  
 .13 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรืออย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ปี  

 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการ
ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษา  และประเมินผลการ 
มีงานท า ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง มีการจัดการเพ่ือติดตาม
การประเมินผลและการทวนสอบเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
แต่งตั้งผู้สอนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหา

ในการเรียนสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ ได้ตลอดเวลา 
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู้สอนในแต่ละวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน 

 
4. ผู้สอน  
 4.1 การรับผู้สอนใหม่ 

การรับสมัครผู้สอนใหม่จะด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน 
โดยผู้สอนใหม่จะต้องวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 
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4.2 การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียน 

การสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และเพ่ือให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.3 การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ 
 วิทยาลัยชุมชนมีการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  โดยกระท าทุกปี 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2522 และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ซึ่งมรีะบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

5.1.1 ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 

5.1.2 ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ที่ต้องการ 

5.1.3 ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมน าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

5.1.4 เสนอผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา และท าการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

5.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.1.6 รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดผู้สอนนิเทศ เตรียมความ

พร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5.1.7 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์

และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
5.1.8 อาจาย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะด าเนินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในแต่ละวิชา โดยพิจารณาผู้สอนจากวุฒิ สาขาที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ ์และ ความเชี่ยวชาญ  เป็นต้น 
5.1.9 ผู้เรียน นักศึกษาจะถูกประเมินจากการสอบข้อเขียน ปากเปล่า ปฏิบัติ การประเมินพฤติกรรม  

การน าเสนอผลงานและอ่ืนๆตามที่ระบุไว้ใน มคอ 3 ของรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะติดตามก ากับ
การประเมิน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการประเมิน  รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนน ต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อน าเข้าที่ประชุม และให้ความเห็นในการประเมินผลทุกรายวิชา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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6.1  การบริหารงบประมาณ 
       ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้รับผล
การเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบ ารุง
สถานที่และอุปกรณ ์
 
 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ เอกสาร ต ารา และการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้ 
 6.2.1  ห้องเรียนทั่วไป ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ 

เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จ านวน 24 ห้อง 
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จ านวน 2 ห้อง 

 6.2.2 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายอินเมเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง 
จ านวน 5 ห้อง 

 6.2.3 ห้องสมุด ภายในห้องประกอบด้วยหนังสือ เอกสาร ต ารา วารสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ แบ่งเป็น
หมวดหมู่ ดังนี้ 

  - หมวดเบ็ดเตล็ด จ านวน 1,536 รายการ 
  - หมวดปรัชญา จ านวน  876 รายการ 
  - หมวดศาสนา จ านวน  493 รายการ 
  - หมวดสังคม จ านวน 6,233 รายการ 
  - หมวดภาษา จ านวน  644 รายการ 
  - หมวดวิทยาศาสตร์ จ านวน  591 รายการ 
  - หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 3,350 ายการร  
  - สาขาสาธารณสุขชุมชน จ านวน  404  รายการ 
  - หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง จ านวน  346 รายการ 
  - หมวดวรรณคดี จ านวน 2,497 รายการ 
  - หมวดประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ จ านวน 3,046 รายการ 
 6.2.4 พ้ืนที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ จ านวน 20 เครื่อง พร้อมระบบโครงสร้างด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ 
                6.2.5 มีห้องปฏิบัติการสาธารณสุขที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ หุ่น ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉิน )CPR) จ านวน  4  ตัว หุ่นจ าลองกล้ามเนื้อสลับเพศ แบบเต็มตัว จ านวน 1 ตัว หุ่นจ าลองกระดูกมนุษย์เพศ
ชาย จ านวน  1 ตัว  ตัว หุ่นจ าลองกระดูกมนุษย์เพศหญิง จ านวน  1 ตัว  เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน จ านวน  
1 เครื่อง  

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
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 6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

6.3.2 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนในจ านวนที่เหมาะสม 

6.3.3 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
               6.3.4  มีห้องปฏิบัติการสาธารณสุขที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เปลสนามแบบพับได้ แบบ
อลูมิเนียมจ านวน 1 ชุด เตียงนอนแบบปรับระดับได้ 2 ระดับ พ่นสี พร้อมที่นอนและราวจับ จ านวน  1 เตียง 
กล้องจุลทรรศ์ 2 ตา จ านวน 2 กล้อง เครื่องชั่งน้ าหนักยืน พร้อม ที่วัดส่วนสูง จ านวน  1  ชุด  ที่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
  ส ารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีตาม
ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุม
หมวด 1 – หมวด 6 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 
)ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม )ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม )ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
6. มีการทวนสอบผลสัมฎทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ .3 และ มคอ .4 )ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

- x x x x 

8. ผู้สอนใหม่ )ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรือ ค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน )ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

- - - x x 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
   ตัวบ่งชี้บังคับ )ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และ 
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 

พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย 
การตอบค าถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ และการสอบปลายภาคการศึกษา 
ท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถท า
ให้นักศึกษาเข้าใจได้ จะด าเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) นิเทศการสอน โดย แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร  /ทีมผู้สอน  
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา /ปรับปรุงทักษะ กลยุทธ์

การสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด าเนินการติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงาน ซึ่งผู้สอนนิเทศสามารถประเมิน  

โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ /หรืออาจสัมภาษณ์
ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา ให้
ความเห็นเชิงการพัฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอย่างน้อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี 

โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้ส าเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และน าผล  
การวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

4.3 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

 
 



การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  

พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 
นก. 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. ไม่น้อยกว่า 30 นก. ไม่น้อยกว่า 30 นก. 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 นก. 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 นก. ไม่น้อยกว่า 57 นก. ไม่น้อยกว่า 57 นก. 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี ไม่น้อย
กว่า 18 นก. 

    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  ไม่น้อยกว่า 18 นก. ไม่น้อยกว่า 18 นก. 

    2.2 กลุ่มวิชาชีพ      2.2 กลุ่มวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 39 นก.  ไม่น้อยกว่า 39 นก.  
         2.2.1 วชิาบังคับ 30 นก.          2.2.1 วชิาบังคับ          30 นก.         30 นก. 
         2.2.2 วชิาเลือก   6  นก.          2.2.2 วชิาเลือก    ไม่น้อยกว่า 6 นก. ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
         2.2.3 วชิาการฝึกงาน 3 นก.          2.2.3 วชิาการฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า 3 นก. ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 3 นก. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก. ไม่น้อยกว่า 3 นก. ไม่น้อยกว่า 3 นก. 

รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 นก. ไม่น้อยกว่า 90 นก. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 
ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ภาษาอังกฤษ : Associate of Public Health 
Program in Community Health 

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

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การ
ก าหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า “อนุปริญญา” 
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและก าหนดใช้อักษรย่อว่า  
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
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
ก าหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า “อนุปริญญา” 
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและก าหนดใช้อักษรย่อว่า  
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งสร้างบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มี
ความรู้ ความสามารถ ในงานสาธารณสุข คิด
วิ เ ค ร า ะห์ ก า ร น า ค ว า ม รู้ แ ล ะทั ก ษ ะ ท า ง
สาธารณสุขไปใช้ในการให้บริการด้านส่งเสริม
สุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล
เบื้องต้นและฟ้ืนฟูสภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพของท้องถิ่นโดยเน้นให้ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่องานสาธารณสุขใน
ชุมชนอันจะน ามาซึ่งสุขภาวะของประชาชน  

ปรัชญาของหลักสูตร 
พัฒนาความเป็นเลิศด้านสาธารณสุขชุมชน เพื่อความม่ังคั่ง
ของชุมชน (Healthy is Wealthy) 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 
ความส าคัญของหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะช่วย
จัดการสาธารณสุขและบริการสาธารณสุข
ท่ามกลางความขาดแคลน ยากล าบากในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารหรือในพ้ืนที่ชายแดนที่มีความ
ยากล าบากในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
ในพ้ืนที่จังหวัดตากหรือจังหวัดชายแดนอ่ืน ๆ 
รวมทั้งจัดการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ทุรกันดาร ห่างไกล ชายแดน หรือพ้ืนที่
ที่ มีความแตกต่างทางด้ านชาติ พันธุ์  ภาษา 
วัฒนธรรมประเพณี ลดปัญหาการโยกย้าย
ก าลั งคนด้านสุขภาพ ท า ให้มี เจ้ าหน้าที่ อยู่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องได้  

ความส าคัญของหลักสูตร 
         หลักสูตรที่สร้างนักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน 
สามารถปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน 

- เพ่ือให้สอดคล้องกับกับนโยบายรัฐบาลที่จะน า
ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 และลดความเหลื่อม
ล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมาให้  "ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" 
 - พัฒนาบุคคลากรสาธารณสุขท่ีสามารถอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ในชุมชน  สามารถลดอุปสรรคต่าง ๆ ของ
ประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้    ซึ่งจะ
ช่วยลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ได้อีกทางหนึ่ง   และน าไปสู่การพัฒนาสุขภาพและสุข
ภาวะของประชาชนและชุมชนโดยทั่วหน้าและ
สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การอนามัยโลกในการ
พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ว่า “คัดคนท้องถิ่น เรียน
ในท้องถิ่นและท างานบ้านเกิดหรือ 
 Rural recruitment, Rural training, Hometown 
working” 



หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เ พ่ือผลิตผู้ ส า เร็ จการศึกษาให้มีความรู้  
ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพสาธารณสุข 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
สาธารณสุข การบริการส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การ
ฟ้ืนฟูสภาพ ในท้องถิ่น 

3.  สามารถให้บริการปฐมภูมิแก่บุคคล
แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและ
ปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น 

4.  สามารถกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการ
ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองเพ่ือป้องกัน
โรคทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิใน
ชุมชน 
 5. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของชุมชน 
 6. เป็นผู้น าทางด้านสาธารณสุข และ
การดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน สามารถเชื่อม
ประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพชุมชน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 
 (1)  มีความเป็นคนดี พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน 
 (2) มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการส่งเสริมสุขภาพ 
การควบคุมและป้องกันโรค การตรวจประเมินและบ าบัดโรค
เบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องมาใช้
อย่างเหมาะสม  
 (3) สามารถให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพตนเอง  ชุมชน แบบองค์รวมทั้งระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  
 (4)  สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของชุมชน 
 (5) เป็นผู้น าด้านการดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน สามารถ
เชื่อมประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดบริการสุขภาพชุมชน  
 (6) มีความสามารถและประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

 
ปรับปรุงเพื่อมุ่งเม้นการพัฒนาผู้เรียน ตาม Learning 
outcome ของหลักสูตร 



 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 
โครงสร้างหลักสูตร 
     หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 90 
หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา 
และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                     ไม่น้อยกว่า 30 นก. 

     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57  นก. 
         2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
                                  ไม่น้อยกว่า 18 นก. 
         2.2 กลุ่มวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า 39 นก.  
              2.2.1 วชิาบังคับ 30 นก. 
              2.2.2 วชิาเลือก   6 นก. 
              2.2.3 วชิาการฝึกงาน 3 นก. 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 3 นก. 

โครงสร้างหลักสูตร 
     หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชา
ดังนี้ 
 
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. 
     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57  นก. 
         2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 นก. 
         2.2 กลุ่มวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า 39 นก.  
              2.2.1 วชิาบังคับ 30 นก. 
              2.2.2 วชิาเลือก   6 นก. 
              2.2.3 วชิาการฝึกงาน 3 นก. 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 3 นก. 

ไม่มีการปรับเปลี่ยน  

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



หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 
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 
 

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 
 

 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา  
ปรับปรุงเนื้อหา  
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา  
 
ปรับชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา  
 

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 การฟ้ืนฟูสภาพ             3(2-2-5) 
สศ 0116 การบริหารงานสาธารณสุข  
                                               3(3-0-6) 

วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต 
สศ 0107 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมช   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 การฟ้ืนฟูสภาพ                            3(2-2-5) 
สศ 0116 การบริหารงานสาธารณสุข              3(3-0-6) 

 
ปรับปรุงเนื้อหา 
 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 



 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
สศ 0117 สุขภาพจิตชุมชน             3(3-0-6) 
สศ 0118 ทันตสาธารณสุข             3(3-0-6) 
สศ 0119 การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ         
                                               3(3-0-6) 
สศ 0120 ชีวสถิติสาธารณสุข          3(3-0-6) 
สศ 0121 โภชนาการชุมชน            3(3-0-6) 
สศ 0122 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
                                               3(3-0-6) 
สศ 0123 การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน           
                                               3(3-0-6) 
สศ 0124 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน  
                                              3(2-2-5) 
วิชาการฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
สศ 0125 ฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน   
                                              3(300) 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
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) 
สศ 0125 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                3(2-2-5) 
สศ 0126 การคุ้มครองผู้บริโภค                    3(2-2-5) 
 
 
วิชาการฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
สศ 0127 ฝึกประสบการณ์                         3(300) 
 

 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
 
 
ปรับชื่อรายวิชา 
 



 
 

 

 
ค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี 

ที่ 0๑๕ / 2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

-------------------------------------- 

 ตำมที่สถำบันวิทยำลัยชุมชนมอบหมำยให้วิทยำลัยชุมชน ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดหลักสูตร
อนุปริญญำ (มคอ.2) ฉบับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดตำม
ควำมเหมำะสมของบริบทและศักยภำพของแต่ละวิทยำลัยชุมชน แต่ยังคงหลักกำร ปรัชญำ และเนื้อหำตำมที่
ก ำหนด ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. 2552 ให้พร้อมเปิดหลักสูตรภำยในภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี จึงจัดให้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงรำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ (มคอ.2) 
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน  ในวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2563 ณ วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
เพ่ือพิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และอัตลักษณ์ของวิทยำลัยชุมชนตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 

 1.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประยูร  ด ำรงรักษ ์ ประธำน 
 1.2 นำยสุทธิศักดิ์   น้ ำทิพย์  กรรมกำร 
 1.3 นำงสำวฉวีวรรณ   ขวัญชุม  กรรมกำร 
 1.4 นำยปทุมณัฐรำช   นิยมเดชำ กรรมกำร 

 ๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน (มคอ.2) ประกอบด้วย 

2.1 รองศำสตรำจำรย์เทพกร  พิทยำภินันท์ ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงชฎำดล   ศักดำวีรกร กรรมกำร 
2.3 นำงสำวนันท์นภัส   เพ็ชรสุวรรณ กรรมกำร 
2.4 ดร.กัลยำ    ตันสกุล  กรรมกำร 
2.5 นำยธีรศักดิ์   ศรีพิทักษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันที่  ๗  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 256๓ 

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประยูร  ด ำรงรักษ์) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี



วิทยาลัยชุมชนปัตตาน ี
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา ปีที่จบ สถาบันการศึกษา ต าแหน่ง/ประสบการณ์ 
1. รศ.เทพกร พิทยำภินันท์ กศ.ม.สุขศึกษำ 

 
ศษ.บ.สุขศึกษำ 

2532 
 

2530 

มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสำนมิตร 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- รองศำสตรำจำรยส์ำขำสำธำรณสุขชุมชน 
- รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยัชุมชนปัตตำน ี

2. นำงสำวนันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ 
 

สม.สำธำรณสุขชุมชน 
สบ.สำธำรณสุขศำสตร์ 

2558 
2555 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 

- หัวหน้ำสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน/ม.หำดใหญ ่
- อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 

3. นำงชฎำดล    ศักดำวีรกร สม.สำธำรณสุขชุมชน 
สบ.สำธำรณสุขศำสตร์ 

2557 
2542 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ 
มหำวิทยำลยัมหิดล 

- อดีตผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำ่ข้ำม 
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 
- ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

4. ดร.กัลยำ ตันสกุล PhD.Counseling Psycholo 
วท.ม. อนำมัยสิ่งแวดล้อม 
วท .บ.  สุขศึกษำ 

2553 
2547 
2542 

University Utara Malaysia 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
มหำวิทยำลยัรำชภฎัสงขลำ 

- อำจำรย์สำขำสำธำรณสุขชุมชนมหำวิทยำลยัหำดใหญ ่

5. นำยธีรศักดิ์  ศรีพิทักษ์ สม.สำธำรณสุขชุมชน 
สบ.สำธำรณสุขศำสตร ์

2563 
2546 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
มหำวิทยำลยัรำภัฎสงขลำ 

- นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรกลุ่มงำนสุขศึกษำ 
รพ. ยะลำ 

 






















