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เอกสารหมายเลข มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
สาธารณสุขชุมชน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ Associate of Public Health Program in Community Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อยอ (ไทย)
อ.ส. (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Associate of Public Health (Community Health)
ชื่อยอ (อังกฤษ) A.P.H. (Community Health)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
-ไมม-ี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขานักศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดี
และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการสําหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
5.5 การใหอนุปริญญา
ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน (วิทยาลัยชุมชนตาก พ.ศ. 2554)
 สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
 สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที 4/2556 วันที่ 23 เดือน เมษายน
พ.ศ. 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอนุปริญญาสาธารณสุ ข
ศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
เจาพนั กงานสาธารณสุขในโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํ านักงานสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถานบริการสาธารณสุขชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

3580200073451 *นายปลันธน มณีวรรณ

-

3100900237108 *น.ส.ชนนาถ ชาติพิชิต

-

3609900891839 นายโยธิน บุญเฉลย

ครู คศ.3

คุณวุฒิ
สูงสุด
ส.บ.
ส.ม.
วท.บ.
ส.ม.
ส.บ.
สศ.ม.

สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
พยาบาลศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
วิจัยประชากรและ
สังคม

สําเร็จการศึกษา
จาก
ป
ม.เชียงใหม
2540
ม.เชียงใหม
2544
ม.เชียงใหม
2530
ม.เชียงใหม
2554
ม.มหิดล
2532
มสธ.
2534

หมายเหตุ : * เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีสัญญาจางกับวิทยาลัยชุมชน
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนและหนวยจัดการศึกษาอําเภอ
11. สถานการภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 โดย วิสัยทัศน คือ
"ประเทศมีความมั่นคงเปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง" พันธกิจ ไดแก การพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม และสรางภูมิคุมกันจากวิกฤตการณ
วัตถุประสงค ก็เพื่อใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน คนไทยอยูรวมกันอยางสันติสุข และพรอม
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข เปาหมายหลัก ไดแก เศรษฐกิจมี ความเขมแข็งสมดุล ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้นมีหลักประกันสังคมที่ทั่วถึง และสังคมไทยมีความสุขอยางมีธรรมาภิบาล
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จะเห็นไดวาการพัฒนาคนยังคงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศและสุขภาพถือเปนปจจัยพื้นฐานของแตละ
บุคคล ที่จะสงผลใหคนมี คุณภาพชีวิตที่ดี และชวยขับเคลื่อนใหประเทศชาติกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกดาน
ในขณะที่บางพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะอยางจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่เปนพื้นที่สูง มีภูเขาสลับซับซอน
ดังนั้น สภาพการคมนาคมนับวาเปนอุปสรรคสําคัญในการเขาถึงบริการของประชาชน ประกอบกับมีพื้นที่ราบสําหรับ
ทําการเกษตรคอนขางจํากัด จึงทําใหประชาชนตองตั้งบานเรือนอยูอยางกระจัดกระจายตามพื้นที่ทํากิน จึงเกิดหยอม
บานซึ่งสวนมากจะตั้งอยูหางไกลสถานบริการสาธารณสุข ดังนั้น ปญหาสุขภาพของจังหวัดจึงมี 2 ลักษณะ คือ
1) ปญหาที่คลายคลึงกับจังหวัดที่มีความเจริญทางดานวัตถุ เชน ปญหาโรคไมติดตอไดแก เบาหวาน ความดัน
โรคเอดส โรคอุบัติใหม เชนโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ปญหาผูสูงอายุซึ่งปจจุบันจังหวัดแมฮองสอนกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุแลว
2) ปญหาสุขภาพที่ยังคงมีอยูและยังไมมีแนวโนมวาจะหมดไปคือ โรคไขมาลาเรียและปญหาสุขภาพมารดา
และทารก รวมถึงโรคที่ยังพบการระบาดอยู เชนไขเลือดออก รวมถึงปญหาการรักษาพยาบาลประชากรตางดาว การ
จะดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เฉพาะแบบนี้ จึงตองมีบุคคลากรดานสาธารณสุขที่เพียงพอ กระจายตัวใหบริการ
ในพื้นที่อยางเหมาะสมและมีความรูความสามารถเปนอยางดี ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุข
จึงนําปญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่มาพิจารณาอยางรอบดาน ครอบคลุมตามบริบท และใหความสําคัญกับการ
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและการจัดบริการสาธารณสุขใหแกประชาชนในพื้นที่เฉพาะ เพื่อชวยให
ประชาชนในพื้นที่ดอยโอกาสมีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกาย จิตใจ สังคมและปญญา
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณตางๆภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
และเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ชนบท หางไกล ชายแดน ดอยโอกาสไดเขามาศึกษาเรียนรูทางดานสาธารณสุขเพื่อ
สามารถกลับไปปฏิบัติหนาที่ในสถานีอนามัย โรงพยาบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ไดอยางสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และประชาชน การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ ออกไป
สนับสนุนดูแลใหเกิดการพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดู แลสุขภาพของตนเองเปนสําคัญ เพิ่ม
บทบาทของผูสําเร็จการศึกษาในการปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพและปองกันพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพแก
บุคคลทุกชวงวัย การจัดบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับพื้นที่ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวย
ตนเองไดอยางตอเนื่องโดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
หลักสูตรจะตองมีกลไกในการสนับสนุนใหคนในพื้นที่ไดมีโอกาสเขามาศึกษาเพื่อสรางความคุนเคย การ
ปรับตัวเขากับสถานการณที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดวยความสามารถที่เหมาะสมและ
มีความมั่นใจ สอดคลองกับแนวคิดขององคการอนามัยโลกในการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพที่วา “คัดคนทองถิ่น เรียน
ในทองถิ่น และทํางานบานเกิด หรือ Rural recruitment, Rural training, Hometown working”
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ผลกระทบจากสถานการณทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชนที่มุงใหการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ทัศนคติและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนอันนําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอมและความมั่นคง ชวยพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี อยางเหมาะสมกับ การจัดการทรัพยากร เพิ่ มมูลคาใหแกทรัพยากรบุคคลในชุมชน สั่งสม
ประสบการณ เป น ภู มิป ญญาท องถิ่ น อย า งต อเนื่ องสู ก ารพึ่ ง ตนเองอย างยั่ ง ยื น และวิ สั ย ทั ศ น ข องวิ ทยาลั ย ชุ มชน
แมฮองสอนที่มุงเปนองคการแหงการเรียนรู ที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยาง
ยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจึงเปนสวนหนึ่งในการแกปญหาและรวมพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ เปดโอกาสใหประชาชนผูดอยโอกาสทางการศึกษาไดเขามาศึกษาพัฒนาตนเองใหเปนกําลังสําคัญ
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ของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ และมุงธํารงปณิธานในการผลิตผูจบการศึกษาที่ดี เกง และมีความสุข ไดบูรณา
การพันธกิจดานการวิจัย และการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองตอปญหาสุขภาพของประชาชนในทองถิ่นให เขากับ
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทางดานสาธารณสุข และสงเสริมใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการฝกงานในชุมชน
รวมกับอาจารย อาจารยพี่เลี้ยง และสรางการมีสวนรวมกับชุมชนในทองถิ่น โดยคํานึงถึงสถานการณปญหาสุขภาพที่
เฉพาะของชุมชนในทองถิ่นเปนสําคัญ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต อ งประสานงานกั บ อาจารย ผู แ ทนจากสาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงสรางบุคลากรทางดานสุขภาพใหมีความรู ความสามารถ ในงานสาธารณสุข คิดวิเคราะหการนําความรู
และทักษะทางสาธารณสุขไปใชในการใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกันโรครักษาพยาบาลเบื้องตนและ
ฟนฟูสภาพ ที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพของทองถิ่นโดยเนนใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตองานสาธารณสุขในชุมชนอันจะนํามาซึ่งสุขภาวะของประชาชน
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค ดังนี้
1.2.1 มีความเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิ ชาชีพและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
สาธารณสุข
1.2.2 มีความรู ความเขาใจ ทางดานสาธารณสุข การบริการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกัน
โรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ ในทองถิ่น
1.2.3 สามารถใหบริการปฐมภูมิ แกบุคคลแบบองครวมไดอยางเหมาะสมกับบริบทและปญหา
สาธารณสุขของทองถิ่น
1.2.4 สามารถกระตุนใหประชาชนเกิดการสงเสริมสุขภาพและการดู แลตนเองเพื่อปองกันโรคระดับ
ปฐมภูมิในชุมชน
1.2.5 สามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของชุมชน
1.2.6 เปนผูนําทางดานสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพที่ดีในชุมชน สามารถเชื่อประสาน
การบริการปฐมภูมิกับเครือขายที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสุขภาพชุมชน
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1.3 ความสําคัญของหลักสูตร
ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะชวยจัดการสาธารณสุข และบริการสาธารณสุขทามกลางความขาด
แคลนในพื้นที่ หางไกลทุรกันดารหรือในพื้นที่ชายแดนที่ มีความยากลําบากในการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขในพื้นที่
จังหวัดแมฮองสอน รวมทั้งจัดการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทุรกันดาร หางไกล หรือพื้นที่ที่มีความ
แตกตางทางดานชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ลดปญหาการโยกยายกําลังคนดานสุขภาพ ทําใหมีเจาหนาที่อยู
ปฏิบัติงานในพื้นที่อยางตอเนื่องได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง แผน 5 ป ปรับปรุง 1 ครั้ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

1. แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนชุมชนเปนฐาน

กลยุทธ

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการสอนที่
เนนชุมชนเปนฐาน
2. สงเสริมการทําวิจัยหรือโครงการ
บริการวิชาการในชุมชน
3. ใชชุมชนเปนฐานในการจัดการ
เรียนการสอน

2. แผนการสงเสริมการเรียนการสอนที่ 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการสงเสริม
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารยที่
ปรึ ก ษาและกิ จ กรรมให ส ะท อ นความ
เอื้ อ อา ทร แล ะใ ห ค วา มสํ าคั ญต อ
นักศึกษา
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและแหลง
เรียนรูที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง

3. แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการ 1. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะปฏิบัติ สอนภาคปฏิ บั ติ ที่ เ น น การมี ส ว นร ว ม
ดานสาธารณสุขพรอมที่จะปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรแหลงฝกกับสถาบัน
การศึกษา
2. สงเสริมใหมีระบบการเพิ่มพูน
การฝกทักษะปฏิบัติของอาจารยผูสอน
ใหทันสมัย
3. จัดระบบหองปฏิบัติการที่สงเสริม
การเรี ย นรู ต ามความต อ งการของ
นักศึกษาและใชสื่อที่เหมาะสม

หลักฐานตัวบงชี้

1. ผลการประเมินของนักศึกษา
ตอประสิทธิภาพการสอนโดยเนน
ชุมชนเปนหลัก
2. จํานวนงานวิจัยและโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการที่ ดํ า เนิ น การใน
ชุมชน และรวมกับชุมชน
3. จํานวนรายวิชาที่ใชชุมชนเปน
ฐานในการจัดการเรียนการสอน
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
ระบบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรูดวยตนเอง
4. ผลการประเมินการมีสวนรวม
ของนั ก ศึ ก ษาในการจั ด การเรี ย น
การสอน กิ จกรรมทางวิ ชาการ
และกิจกรรมอื่น ๆ
5. ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการและบุคลากรแหลงฝก
ตอการปฏิบัติการดานสาธารณสุข
ของนักศึกษา
9. รอยละของนักศึกษาที่มีคะแนน
วิ ช าภาคปฏิ บั ติ ไ ม น อ ยกว า 2.5
จากคะแนนเต็ม 4
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

4. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยที่
การประเมินผลของอาจารยตามผลการ เนนการสอนดาน คุณธรรม จริยธรรม
เรียนรูทั้ง 6 ดาน
ด า นความรู ทั ก ษะ ป ญ ญา ทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทั กษะในการวิ เคราะหเชิ ง
ตั ว เ ล ข ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ

หลักฐานตัวบงชี้

10.จํ า นวนอาจารย ที่ ไ ด รั บ การ
พั ฒ นาทั ก ษะการสอนและการ
ประเมินผลตามผลการเรียนรูทั้ง 6
ดาน
11.ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาตอทักษะการสอนของ
อาจารย ที่ มุ ง ผลการเรี ย นรู ทั้ ง
6 ดาน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา (เรียนวันเสาร – อาทิตย)
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาฤดูรอน
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การคิดหนวยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ
1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
ภาคการฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาเทียบเคียงกับภาคปกติ
1.4 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี 2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม
ภาคฤดูรอน เดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม
ตลอดปการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา
2.2 การลงทะเบียน
2.1.1 จํานวนหนวยกิตการลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22
หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
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2.2.2 สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต หากมีเหตุผลมีความ
จําเปนมีความจําเปนพิเศษการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําไดแตทั้งนี้ตอง
ไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
2.2.2 มีสุขภาพรางกาย จิตใจแข็งแรง สมบูรณดี
2.2.3 มีอายุไมนอยกวา 18 ป และไมเกิน 50 ป
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนกําหนด และผานการคัดเลือกตามเกณฑของวิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอน
2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจมีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนไมเพียงพอ รวมทั้งทักษะความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาไมเพียงพอ
2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.4
นักศึกษาที่จะเขาศึกษาตองปรับความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร -คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร
กอนเริ่มเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับรายวิชาพื้นฐาน โดยมีเกณฑการผานของแตละรายวิชาใหเปนไปตามประกาศ
ของการดําเนินการปรับพื้นฐานความรูนักศึกษาใหมในปการศึกษานั้น ๆ
2.6 แผนการรับนักศึกษาละผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ป
จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557
ชั้นปที่ 1
60
60
ชั้นปที่ 2
60
ชั้นปที่ 3
รวม
60
120
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายจาย( หนวย: บาท ) ตอ 1 หองเรียน
รายละเอียดรายจาย
ภาคการศึกษา
1/2556

2/2556

ภาคฤดู
รอน

1/2557

2/2557

ภาคฤดู
รอน

2558
60
60
60
180
60

1/2558

รวม

คาตอบแทนครูผูสอน 60,750 72,900 48,600 76,950 76,950 48,600 60,750 445,500
คาวัสดุ อุปกรณ
27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 189,000
การศึกษา
คาบํารุงสถานที่
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 21,000
(สาธารณูปโภคและ
คาอินเตอรเน็ต)
รวมทั้งสิ้น
90,750 102,900 78,600 106,950 106,950 78,600 90,750 655,500
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2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนระบบทวิภาค
2.9 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามวิทยาลัย
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการโอนผลการเทียบยกเวนรายวิชาตามหลักสูตรวิทยาลัย
ระดับอนุปริญญา พ.ศ.2545
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา
และแตละกลุมวิชาดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
18 หนวยกิต
2. กลุมวิชาชีพ
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพบังคับ
30 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2.3 วิชาการฝกงาน
3 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
3(2-2-5)
English for Communication 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
3(2-2-5)
English for Communication 2
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Speaking and Writing Skills
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3(2-2-5)
Languages of Neighboring Countries
กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
General Education for Human Development
ศท 0202 มนุษยกับวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Human and Culture
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
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กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
Province Studies
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development
ศท 0303 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

6 หนวยกิต
3(2-2-5)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
ศท 0404 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science for Life

6 หนวยกิต
3(2-2-5)

โดยมีการจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้
(1) รายวิชาที่บังคับเรียน จํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต
(1.1) กลุมวิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
(1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
(1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
(1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

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

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

จํานวน 9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
จํานวน 3 หนวยกิต
3(2-2-5)
จํานวน 6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
จํานวน 3 หนวยกิต
3(2-2-5)

ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนสามารถเสนอการจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะการบูรณาการได
โดยจัดใหสอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน วัตถุประสงค ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของหลักสูตร และ
ใหนําเสนอ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
(2) รายวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร และ
สังคมศาสตร รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
สศ 0101 เคมีสาธารณสุข
Public Health Chemistry
สศ 0102 ชีววิทยาสาธารณสุข
Public Health Biology
สศ 0103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
สศ 0104 มนุษยชีวเคมี
Human Biochemistry
สศ 0105 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย
Human Anatomy and Physiology
สศ 0106 เภสัชวิทยา
Pharmacology

ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
18 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุมวิชาชีพ
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
วิชาชีพบังคับ
30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
สศ 0107 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
3(3-0-6)
Public Health and Community Health
สศ 0108 ระบาดวิทยา
3(3-0-6)
Epidemiology
สศ 0109 การปองกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Disease Control
สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ 1
3(2-2-5)
Primary Medical Care 1
สศ 0111 การบริการปฐมภูมิ 2
3(1-4-4)
Primary Medical Care 2
สศ 0112 การสงเสริมสุขภาพชุมชน
3(2-2-5)
Community Health Promotion
สศ 0113 อนามัยการเจริญพันธุ
3(2-2-5)
Reproductive Health
สศ 0114 อนามัยสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Health
สศ 0115 การฟนฟูสภาพ
3(2-2-5)
Rehabilitation
สศ 0116 การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health Administration
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วิชาชีพเลือก
รหัสวิชา
สศ 0117
สศ 0118
สศ 0119
สศ 0120
สศ 0121
สศ 0122
สศ 0123
สศ 0124

ชื่อวิชา

สุขภาพจิตชุมชน
Community Mental Health
ทันตสาธารณสุข
Dental Health
การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Health Education and Health Behavior
ชีวสถิติสาธารณสุข
Public Health Biostatistics
โภชนาการชุมชน
Community Nutrition
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
การดูแลสุขภาพที่บานและชุมชน
Community and Home Health Care
การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
Community Health Development

วิชาการฝกงาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สศ 0125
ฝกประสบการณสาธารณสุขชุมชน
Field Experience in Community Health
3.1.3.3 หมวดเลือกเสรี

6 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
น(ชั่วโมง)
3(300)

ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

สามารถเลื อกเรียนรายวิชาตางๆจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรื อหมวดวิช าเฉพาะใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาได หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ
โดยไมซ้ําซอนกั บวิชาที่เรียนมาแลว และตองเปนรายวิชาที่อยูในระดับเดีย วกันที่กําลังศึกษาอยู รายวิชาที่
หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
จํานวนหนวยกิต
หมวดวิชา
ปที่ 1
ปที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 18
หนวยกิต
2) วิชาชีพบังคับ 30 หนวยกิต
3) วิชาชีพเลือก 6 หนวยกิต
4) วิชาการฝกงาน 3 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต

รวม (90 หนวยกิต)
3.1.5 แสดงแผนการศึกษา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา
ศท 0101
ศท 0201
ศท 0401
ศท 0404

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพบังคับ

รหัสวิชา
ศท 0102
ศท 0303
สศ 0101
สศ 0102
สศ 0107

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา
ศท 0104
สศ 0103
สศ 0104

ภาค
ภาค
การศึกษา 1 การศึกษา 2

12

6

-

6

12

3
15

ภาคฤดู
รอน

3

ภาค
ภาค
การศึกษา 1 การศึกษา 2

ปที่ 3

ภาคฤดู
รอน

ภาค
การศึกษา 1

3

3

6

6

-

-

-

9

6
15

6
3
3
15

6
9

9
3
3
15

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
อาเซียนศึกษา
เคมีสาธารณสุข
ชีววิทยาสาธารณสุข
การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
รวม
ปที่ 1 ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา
ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
มนุษยชีวเคมี
รวม

3

-

หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 3-0-6 )
12
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 3-0-6 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 3-0-6 )
15
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
9
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ

หมวดวิชา
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพเลือก
วิชาการฝกงาน

รหัสวิชา
ศท 0105
สศ 0105
สศ 0106
สศ 0108
สศ 0110

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย
เภสัชวิทยา
ระบาดวิทยา
การบริการปฐมภูมิ 1
รวม

หนวยกิต ( ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 3-0-6 )
3( 2-2-5 )
15

รหัสวิชา
ศท 0203
สศ 0111
สศ 0112
สศ xxxx
xx xxxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
การบริการปฐมภูมิ 2
การสงเสริมสุขภาพชุมชน
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต ( ท-ป-ศ)
3( 3-0-6 )
3( 1-4-4 )
3( 2-2-5 )
3( x-x-x )
3( x-x-x )
15

รหัสวิชา
ศท 0301
สศ 0113
สศ 0114

ปที่ 2 ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา
จังหวัดศึกษา
อนามัยการเจริญพันธุ
อนามัยสิ่งแวดลอม
รวม

หนวยกิต ( ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
9

รหัสวิชา
สศ 0109
สศ 0115
สศ 0116
สศ xxxx
สศ 0125

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การปองกันและควบคุมโรค
การฟนฟูสภาพ
การบริหารงานสาธารณสุข
วิชาเลือก
ฝกประสบการณสาธารณสุขชุมชน
รวม

หนวยกิต ( ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 3-0-6 )
3( x-x-x )
3( 300 )
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3.2 ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

3580200073451 *นายปลันธน มณีวรรณ

คุณวุฒิ
สูงสุด

ส.บ.
ส.ม.
3100900237108 *น.ส.ชนนาถ ชาติพิชิต
วท.บ.
ส.ม.
3609900891839 นายโยธิน บุญเฉลย
ครู คศ.3
ส.บ.
สศ.ม.
หมายเหตุ : * เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มสี ัญญาจางกับวิทยาลัยชุมชน

3.2.2 อาจารยประจํา

ที่

ชื่อ-สกุล

1.

นายโยธิน บุญเฉลย

2.

นางกันทนา ใจสุวรรณ

3.

นางเกษร คําลือสาย

คุณวุฒิ
ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร
สศ.ม.วิจยั ประชากร
และสังคม
วท.ม.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ปร.ด.วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
ค.บ.การศึกษา
ปฐมวัย
กศ.ม.จิตวิทยาและ
การแนะแนว

3.2.3 อาจารยพิเศษ

ลําดับที่
1.

ชื่อ-สกุล
นายสมบัติ ดุลยรัตน

2.

นายปลันธน มณีวรรณ

3.

นายณฐกร จันทรรัตน

4.

นายอดิศร ปนเซ

5.

น.ส.สมหมาย กลาณรงค

-

สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
พยาบาลศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
วิจัยประชากรและสังคม

สถาบันการ
ศึกษา
ม.มหิดล

ปที่จบ
2532

มสธ.

2534

ม.นเรศวร

2549

ม.เชียงใหม

2554

รภ.เชียงใหม

2542

ม.นเรศวร

2547

สําเร็จการศึกษา
จาก
ป

ม.เชียงใหม
ม.เชียงใหม
ม.เชียงใหม
ม.เชียงใหม
ม.มหิดล
มสธ.

2540
2544
2530
2554
2532
2534

ภาระงานสอน(ชั่วโมง)
2556 2557
2558
2559
8 ชม./ 8 ชม./ 8 ชม./ 8 ชม./
สัปดาห สัปดาห

สัปดาห

สัปดาห

8 ชม./ 8 ชม./

8 ชม./

8 ชม./

8 ชม./ 8 ชม./

8 ชม./

8 ชม./

สัปดาห สัปดาห

สัปดาห สัปดาห

สัปดาห

สัปดาห

สัปดาห

สัปดาห

คุณวุฒิ
ป.พย.พยาบาลศาสตร
สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร
ศ.ม.เศรษฐศาสตร
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร
ป.พย.พยาบาลศาสตร
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร
สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

ตําแหนง/สถานที่ทํางาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮอ งสอน

ศศ.บ.สุขศึกษา
นศ.บ.ประชาสัมพันธ
ศษ.ม.สงเสริมสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮอ งสอน

ป.บัณฑิตหลักสูตรและการสอน

เจาหนาที่องคกร IRC
องคกร IRC
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮอ งสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยโปง
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ลําดับที่
6.

12.

คุณวุฒิ
ป.พย.พยาบาลศาสตร
สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร
พย.ม.การพยาบาลชุมชน
น.ส.วีรยา ชัยมานะกิจ
พย.บ.พยาบาลศาสตร
พย.ม.การพยาบาลชุมชน
น.ส.หทัยรัตน ทองเขียว ป.พย.พยาบาลศาสตร
ศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางรุงทิพย บุญแกววรรณ ป.พย.พยาบาลศาสตร
พย.ม. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร
น.ส.กฤติกาญจน มะลาง ส.บ.สาธารณสุขศาสตร
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร
นางสาวคียรามิลธ
วท.บ.ชีววิทยา
ปุรณะวิทย
นายอุทัย ชาวสวน
วท.บ.เทคนิคการแพทย

13.

นางสลิตตา หนุนชาติ

ค.บ.เคมี

14.

นายทวีบุญ คําแหง

ส.บ.สาธารณสุขศาสตร

15.

น.ส.สายพิณ สุนทรไพร

ภ.บ.เภสัชศาสตร

16.

นายรุงโรจน เปงรักษา

17.

นายสมศักดิ์ ทรายเงิน

18.

นายโกเมท ธนรัตนพิศาล

19.

นายอดิศักดิ์ มโนวงศ

20.

นายยุทธนา คํามงคล

21.

น.ส.พิมพกา ตาบุญ

22.

นายสมศักดิ์ ทรายเงิน

พย.บ.พยาบาลศาสตร
พย.ม.พยาบาลศาสตร
สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร
สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร
ป.พย.พยาบาลศาสตร
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร
สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร
ส.ม.สาธารณสุข

23.

น.ส.ชนนาถ ชาติพิชิต

24.

นายชัยยศ สมศักดิ์

วท.บ.พยาบาลศาสตร
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร

25.

นางสาวพรพิมล วงศนอย

วท.บ.เคมี

7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ-สกุล
นางจารุณี กําลังเกง

ตําแหนง/สถานที่ทํางาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลศรีสังวาลย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแมฮองสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮอ งสอน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลศรีสังวาลย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮอ งสอน
ครู ค.ศ.1
โรงเรียนหองสอนศึกษา
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลศรีสังวาลย
ครูผูชวย
โรงเรียนบานหวยขาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮอ งสอน
เภสัชกรปฏิบัติการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮอ งสอน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลแมสะเรียง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง
นักวิชาการสาธารณสุข 7
เทศบาลตําบลแมยวม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลแมสะเรียง
นักวิชาการสาธารณสุข 7
เทศบาลตําบลแมสะเรียง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง
เจาหนาที่องคกร IRC
องคกร IRC
เจาหนาที่องคกร IRC
องคกร IRC
ครูชํานาญการ
โรงเรียนแมสะเรียงบริพัตรศึกษา
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ฝกประสบการณวิชาชีพ)
จากผลการประเมินความตองการของผูส ําเร็จการศึกษา นายจางและหนวยงานองคกรที่รับผูสําเร็จการศึกษา
เขาทํางาน มีความตองการใหผูสําเร็จการศึกษามีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรนี้
จึงมีรายวิชาการฝกงานซึ่งจัดอยูในกลุมวิชาชีพที่นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนกอนจบการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของการฝกประสบการณวิชาชีพ
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) สามารถบูรณาการความรูและปฏิบัติทักษะการดูแลสุขภาพแกบุคคลทุกวัย ครอบครัวและชุมชนแบบ
องครวมและผสมผสานโดยคํานึงถึงความตางทางวัฒนธรรม และระดับภาวะสุขภาพและระดับการบริการสุขภาพ
2) สามารถทํางานเปนทีมและมีเครือขายในการใหบริการทางดานสุขภาพ ทําบทบาทไดทั้งผูนําและผูตาม
แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการวิเคราะหปญหา
3) มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรคเพื่อการวินิจฉัยและแกไขปญหา
สาธารณสุขของชุมชน
4) มีความสามารถการดูแลดานสุขภาพแกประชนอยางเอื้ออาทร จิตอาสาดวยหัวใจของความเปนมนุษย
และศรัทธาในวิชาชีพ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน
5) มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน
บริการสาธารณสุข
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จํานวน 15 สัปดาห
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
-ไมมี-
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีจิตสํานึกรักบานเกิด
- ปลูกฝงเกี่ยวกับความรักทองถิ่น
- จัดกิจกรรมสํารวจคุณคาทางวัฒนธรรมและสิ่งดีงามในทองถิ่น
- สอดแทรกแนวคิดและการปลูกฝงในทุกรายวิชา
- จัดการบรรยายพิเศษ โดยผูที่รักทองถิ่น และรับใชทองถิ่น
(2) มีจิตสาธารณะ
- กิจกรรมที่สงเสริมการเสียสละเพื่อสวนรวม การชวยเหลือชุมชนหรือหนวยงาน
สาธารณะประโยชนในชุมชน
- กิจกรรมกลุมและสถานการณจําลองเพื่อสงเสริมการมีจิตสาธารณะ
- สอดแทรกแนวคิดและการปลูกฝงในทุกรายวิชา เชนใหผูเรียนที่ มีผลเรียนดาน
จิตสาธารณะมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และการยกยองผูเรียนที่มีจิตสาธารณะ
(3) มีจิตอาสา
- แกนนํานักศึกษาทัศนศึกษาในประเทศทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด
- จัดตั้งชมรมจิตอาสา
- กิจกรรมเขาคายสงเสริมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาและบุคลากรดานสาธารณสุข
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกชุมชน
- สอดแทรกแนวคิดและการปลูกฝงในทุกรายวิชา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความรับผิดชอบ และมุงมั่นในการพัฒนาตน
(2) มีจิตสํานึกตอสังคม
(3) มีความตองการที่เปนกุศล และมีสวนชวยเหลือเกื้อกูลสังคม
2.1.1.2 กลยุทธการสอน
(1) การสรางแรงจูงใจ การชักจูง โนมนาวใหเห็นคุณคา และความจําเปนในการพัฒนาตน
(2) กรณีศึกษาตัวอยางของบุคคลที่ไมประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จในการพัฒนาตน
(3) การจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาจิตสํานึกตอสังคม
2.1.1.3 การประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาตน
(2) ตรวจผลการเรียนรูจากกรณีศึกษา
(3) ตรวจผลการจัดทําโครงการ
2.1.2 ดานความรู
2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความเขาใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปญญา
(2) มีความเขาใจ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม
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2.1.2.2 กลยุทธการสอน
(1) การบรรยาย ประกอบสื่อและการซักถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของ
• กระบวนการพัฒนามนุษย
• ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม
• กระบวนการพัฒนาจิต และกระบวนการพัฒนาปญญา
(2) การมอบหมายงานใหอาน ทําความเขาใจ เกี่ยวกับจุดมุงหมายของวิชาการศึกษาทั่วไป
(3) บรรยายเกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน
(4) ใชกระบวนการจิตปญญา
2.1.2.3 การประเมินผล
(1) การทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน
(2) การตรวจผลงานจาการศึกษาคนควา
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะ สังเคราะห เชื่อมโยงเหตุปจจัยและแนวปฏิบัติอยาง
เปนองครวม
(2) สามารถพัฒนาสติใหเกิดการตื่นรูอยูตลอดเวลา
2.1.3.2 กลยุทธการสอน
(1) บรรยายสรางความคิดรวบยอดในการคิด
(2) กรณีศึกษา
(3) การจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
2.1.3.3 การประเมินผล
(1) ประเมินการนําเสนอผลงานของกรณีศึกษาและการจัดทําโครงงาน
(2) ตรวจสอบการประเมินตนเองของนักศึกษาในดานการพัฒนาจิต
(3) สังเกตพฤติกรรมการควบคุมและกํากับตนเองของนักศึกษา
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความรัก ปรารถนาดี เอื้ออาทร และชวยเหลือเกื้อกูลกับผูอื่น
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและวางแผนดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2.1.4.2 กลยุทธการสอน
มอบหมายงานเปนกลุม และมอบใหแตละมีสวนรวมในการทํางานกลุม
2.1.4.3 การประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางานกลุม
(2) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ไดรับมอบหมาย
2.1.5 ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความเขาใจเทคนิคคณิตศาสตรพื้นฐานในการศึกษาคนควา และเสนอแนะแนวทางในการ
แกไขปญหา
(2) สามารถเลือกใชรูปแบบการสื่อสาร และนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางานได
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2.1.5.2 กลยุทธการสอน
(1) ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิติ
(2) ฝกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางาน
(3) ฝกการนําเสนอผลงานรายบุคคล/รายกลุม
2.1.5.3 การประเมินผล
(1) ประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางาน
(2) ประเมินความสามารถในการแกปญหา
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความรับผิดชอบ และมุงมั่นในการพัฒนาตน
(2) มีจิตสํานึกตอสังคม
(3) มีความตองการที่เปนกุศล และมีสวนชวยเหลือเกื้อกูลสังคม
2.2.1.2 กลยุทธการสอน
(1) การสรางแรงจูงใจ การชักจูง โนมนาวใหเห็นคุณคา และความจําเปนในการพัฒนาตน
(2) กรณีศึกษาตัวอยางของบุคคลที่ไมประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ตน
(3) การจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาจิตสํานึกตอสังคม
2.2.1.3 การประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาตน
(2) ตรวจผลการเรียนรูจากกรณีศึกษา
(3) ตรวจผลการจัดทําโครงการ
2.2.2 ดานความรู
2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความเขาใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปญญา
(2) มีความเขาใจ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม
2.1.2.2 กลยุทธการสอน
(1) การบรรยาย ประกอบสื่อและการซักถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของ
• กระบวนการพัฒนามนุษย
• ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม
• กระบวนการพัฒนาจิต และกระบวนการพัฒนาปญญา
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา สืบคน วิเคราะห ตีความ ประเมินสารสนเทศและสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการทางดานสาธารณสุขของชุมชนได
(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการสาธารณสุขในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
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2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาทักษะทางปญญา
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการคิด เพื่อสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห
ใคร ครวญด ว ยเหตุ ผ ล และมี วิ จ ารณญาณ เช น อภิ ป รายกลุ ม ฝ กแก ป ญหาเป น กลุ ม
จัดสถานการณจําลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน
(2) จั ด การเรี ย นรู ด ว ยประสบการณ ต รง เช น ฝ ก ปฏิ บั ติ ด ว ยการแสดงบทบาทสมมุ ติ
ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝกสังเกตสัมภาษณ พูดคุยกับผูมีประสบการณแลว สรุปเปน
สาระความรู แนวคิด ขอคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว
2.2.3.4 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรมทางปญญาของผูเรียนตั้งแตขั้นสังเกต ตั้งคําถาม สืบคน
คิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา ตามลําดับ
(2) ประเมินดวยการนําเสนอรายงานผลการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาในกรณี
ตัวอยาง บทบาทสมมติ บทความ หรืองานวิจัยที่อานตอ หนาชั้นเรียน
(3) ประเมินดวยการสรางสถานการณจําลอง แลวใหผูเรียนฝกตัดสินใจ แกปญหาอยางมีเหตุ
มีผล โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงานนั้น
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองการพัฒนา
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล และกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ
(2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในการทํางานกลุมในชั้นเรียน และใน
ระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ และในสถานการณที่หลากหลาย
(3) มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล และวัฒนธรรม
(4) มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม
อยางตอเนื่อง
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่สรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียน
กับผูใชบริหาร และผูรวมทีมสุขภาพ
(2) จั ด กิ จ กรรมการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(3) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออก
ของภาวะผูนําหลากหลายสถานการณทั้งในคลินิกและในชุมชน
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
(1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค
(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย
(3) การประเมิ น ความสามารถในการทํ า งานร ว มกั บ กลุ ม เพื่ อ น และที ม งานอย า งมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
(4) การประเมิ น การแสดงออกของการตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู
ตามประสบการณการเรียนรู และความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะและการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบัน ตอการทํางานดานการคิดเชิงตัวเลข
และการสื่อความหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขในระดับดี
(2) สามารถแปลงขอมูล เปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร ทั้งกับบุคคลและกลุม
คนในสถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการปฏิบัติดา นการสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม

(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การเขียน
(4) รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร และการใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุม บุคคล
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่สรางทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร ระหวางผูเรียน
และผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณที่หลากหลาย
(2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
(3) การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได ใ ช ค วามสามารถในการเลื อ ก
สารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสารสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผูฟงและเนื้อหาที่นําเสนอ
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด และการเขียน
(2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
(3) การทดสอบวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณีและการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษาวิจัย และการศึกษาอิสระ
2.2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) สามารถบูรณาการความรูและปฏิบัติทักษะการดูแลสุขภาพแก บุคคลทุกวัยครอบครั ว
และชุมชนแบบองครวมและผสมผสานโดยคํานึงถึงความตางวัฒนธรรม และระดับภาวะ
สุขภาพ และระดับการบริการสุขภาพ
(2) สามารถทํางานเปนทีมและเครือขายในการใหบริการทางดานสุขภาพ ทําบทบาทไดทั้ง
ผูนํา และผูตาม แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา มีความริเริ่มสรางสรรค
ในการวิเคราะหปญหา
(3) มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางเปนสรางสรรค เพื่อการวินิจฉัย
และการแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน
(4) ใหการดูแลดานสุขภาพแกประชาชนอยางเอื้ออาทร ดวยหัวใจของความเปนมนุษย มีจิตอาสา
และศรัทธาในวิชาชีพ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน
(5) มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับ
สถานบริการสาธารณสุขได
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2.2.6.2 กลยุทธการสอนที่จะใชในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
กลยุทธการสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีหลากหลายกลยุทธ โดยเนนที่ขั้นตอนการ
พัฒนาทักษะของผูเรียนตั้งแตการใหสังเกตการณสาธิต การฝกหัดและการปฏิบัติภายใตการแนะนําของผูสอน จนถึง
การปฏิบัติอยางเปนอิสระ ทั้งนี้จะเนน
(1) การสาธิต
(2) การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
(3) การแสดงบทบาทสมมติ
(4) การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง
(5) การฝกปฏิบัติกับคนไขจําลอง
(6) การสอนขางเตียง
(7) การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ในสถานบริการสุขภาและชุมชน ใหครอบคลุมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย
(8) การทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกับ
อาจารย
2.2.6.3 กลยุทธการประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผูเรียน
เปนกลยุทธการประเมินทักษะทางวิชาชีพอยางเปนองครวม นั่นคือการประเมินทักษะที่
บูรณาการทั้งความรู ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพกับผูใชบริการ เชน
(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ สถานการณจําลอง คนไขจําลอง สถาน
บริการสุขภาพและชุมชน
(2) การสังเกตการณปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและชุมชน
(3) การประเมินจากขอมูลสะทอนกลับ จากคนไขจําลอง ผูใชบริการ
(4) การสอบปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
(5) ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโดย
ผูเรียนรวมกับผูสอน

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum mapping)
คําอธิบายมาตรฐานผลการเรียนรู
3.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี มีความ
รัก ความเมตตากรุณา และมีระเบียบวินัย
(2) เปนคนดี สุภาพออนนอมถอมตน กตัญูรูคุณ อดทน สูงานหนักประหยัด สุขุม รูจักกาลเทศะ รัก
บานเกิดและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) มีความเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและทางวิชาการ เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
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3.2 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษาและความรู
ทางดานการแพทยและการสาธารณสุขสูการประยุกตใชงาน
(2) มีความสนใจในการพัฒนาความรูทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางการแพทยและการสาธารณสุขอยางตอเนื่อง
(3) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ๆ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม
(4) สามารถเชื่อมโยงความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา สืบคน วิเคราะห ตีความ ประเมินสารสนเทศและสรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการทางดานสาธารณสุขของชุมชน
(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการสาธารณสุขในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม
3.4 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ
(2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในการทํางานกลุมในชั้นเรียนและในระหวางบริการ
สาธารณสุขทุกระดับและในสถานการณทหี่ ลากหลาย
(3) มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม
(4) มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง
3.5 ผลการเรียนรูดานทักษะและการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานดานการคิดเชิงตัวเลขและการสื่อ
ความหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขในระดับดี
(2) สามารถแปลงขอมูล เปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการปฏิบัติดานการสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การเขียน
(4) รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
และใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล
3.6 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) สามารถบูรณาการความรูและปฏิบัติทักษะการดูแลสุขภาพแกบุคคลทุกวัย ครอบครัว และชุมชนแบบ
องครวม และผสมผสานโดยคํานึงถึงความตางวัฒนธรรม และระดับภาวะสุขภาพ และระดับการบริการสุขภาพ
(2) สามารถทํางานเปนทีมและเครือขายในการใหบริการทางดานสุขภาพ ทําบทบาทไดทั้งผูนําและผูตาม
แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะหปญหา
(3) มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางเปนสรางสรรค เพื่อการวินิจฉัยและแกไข
ปญหาสาธารณสุขของชุมชน
(4) ใหการดูแลดานสุขภาพแกประชาชนอยางเอื้ออาทรดวยหัวใจของความเปนมนุษย มีจิตอาสาและ
ศรัทธาในวิชาชีพ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน
(5) มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน
บริการสาธารณสุข
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
ศท 0202 มนุษยกับวัฒนธรรม
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
ศท 0303 อาเซียนศึกษา

 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1

2

3

1

2

1

2

o
o
o

o


o
o
o
o

o
o
o
o



o




o

o
o
o








o
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o

o


o
o


o
o

o



o

o


o


o
o
o

o
o


o



ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2


o
o
o
o

o


o
o

o

o


o



o
o

o

o

ทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3


o
o

o

o
o
o
o
o







o

o
o
o

o

o

o
o



o
o

o
o


o

o
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o
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o

o
o



o
o
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รายวิชา

กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ศท 0404 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1

2

3

1

2


o
o


o
o

o

o

o
o



o
o

o
o



ความสัมพันธ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
1
2



o

o
o
o


o
o

o


o
o


ทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
o

o
o


o
o
o


o
o
o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสือ่ สาร และการ
ระหวางบุคคล
ใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3

1

6. ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

หมวดวิชาเฉพาะ

1

4

5

สศ 0101 เคมีสาธารณสุข

                      



สศ 0102 ชีวิวิทยาสาธารณสุข

                      



สศ 0103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

                      



สศ 0104 มนุษยชีวเคมี
สศ 0105 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
ของมนุษย
สศ 0106 เภสัชวิทยา
สศ 0107 การสาธารณสุขและสาธารณ
สุขชุมชน
สศ 0108 ระบาดวิทยา

                      



                      



                      



                      



                      



สศ 0109 การปองกันและควบคุมโรค

                      



สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ 1
สศ 0111 การบริการปฐมภูมิ 2
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2
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4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสือ่ สาร และการ
ระหวางบุคคล
ใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3

1

6. ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

หมวดวิชาเฉพาะ

1

4

5

สศ 0112 การสงเสริมสุขภาพชุมชน

                      



สศ 0113 อนามัยการเจริญพันธุ

                      



สศ 0114 อนามัยสิ่งแวดลอม

                      



สศ 0115 การฟนฟูสภาพ

                      



สศ 0116 การบริหารงานสาธารณสุข

                      



สศ 0117 สุขภาพจิตชุมชน

                      



สศ 0118 ทันตสาธารณสุข

   

สศ 0119 การสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ
สศ 0120 ชีวสถิติสาธารสุข
สศ 0121 โภชนาการชุมชน
สศ 0122 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

2

3

4

1

2

3

  

4

2

3 4 1 2 3

4

1 2 3
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รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
สศ 0123 การดูแลสุขภาพที่บานและ
ชุมชน
สศ 0124 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
สศ 0125 ฝกประสบการณสาธารณสุข
ชุมชน

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปญญา

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสือ่ สาร และการ
ระหวางบุคคล
ใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3

1

2

3 4 1 2 3

4

6. ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1 2 3

4

5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมินผลการเรียน การสําเร็จการศึกษา เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2545 และขอบังคับวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน ที่จะตองทําความเขาใจตงกันทั้งวิทยาลัยและนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผุประเมินจากภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
2.1.2 การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจ ารณาความเหมาะสมของข อสอบใหเ ปนไปตามแผนการสอน มีการประเมิน ขอสอบโดย
คณะกรรมการประเมินขอสอบประจําสาขาวิชา
2.2.3 การทวนสอบในระดั บ หลั กสู ต รสามารถทํ าได โดยมี ร ะบบประกั น คุ ณภาพภายใน วิ ทยาลั ย
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผลและประเมินจากแหลงฝกงานที่สงนักศึกษาไปฝกงาน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
กําหนดวิธีการทวนสอบสอบมาตรฐานผลการเรีย นรูของนักศึกษา ใชการทําวิจัย สัมฤทธิ์ผลของการ
ประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา และนําผลการวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรภายนอกวิทยาลัย
โดยดําเนินการดังนี้
2.2.1 ภาวการณไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา ประเมินจากนักศึกษาแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรูความสามารถความมั่นใจของผูสําเร็จการศึกษาในการ
ประกอบการอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากหนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาทํางานอยู โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสง
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในผูสําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในหนวยงานนั้น ๆ ตามคาบเวลาตาง
ๆ เชน ปที่1 ปที่3 และปท5ี่ เปนตน
2.2.3 การประเมินจากผูสําเร็จการศึกษาที่ออกไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิ ช าที่ เ รี ย น รวมทั้ งสาขาอื่ น ๆ ที่ กํา หนดในหลั กสู ต รที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ การประกอบอาชี พของผู สํ าเร็ จ
การศึกษา รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเปนในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
2.2.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
(1) เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่วิทยาลัยชุมชนกําหนดไวในหลักสูตร
(2) มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00
(3) ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
(4) ไมมีพันธะดานหนี้สนิ ใด ๆ กับวิทยาลัยชุมชน
(5) มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
(6) เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 60 ของกิจกรรมในแตละภาคการศึกษาตามประกาศของ
วิทยาลัย
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
(1) เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
(2) ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
(3) ผานการฝกปฏิบัติงานในองคกรภาคีเครือขาย
(4) ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ (1) (2) และ (3) ยื่นคํารองแสดง ความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยชุมชน กําหนด มิฉะนั้นอาจ
ไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหอนุปริญญาบัตร ในภาคการศึกษานั้น
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มี การปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป น ครู สํ าหรั บ อาจารย ใหม ให มีความรู และเข าใจนโยบายของ
วิทยาลัยตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมอาจารยใหมใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการสนับสนุนดานการศึกษาตอการฝกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน
ผูบริหาร และผูเรียน
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําป
2.1.3 จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในหองเรียนและใน
โรงพยาบาล ที่สอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1.4 สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2.1.5 กําหนดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
2.1.6 พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมบริ การวิ ช าการแก ชุ มชนที่ เ กี่ ย วข องกั บ การพั ฒ นาความรู และ
คุณธรรม
2.2.2 จัดใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูทักษะปฏิบัติ
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของวิทยาลัย
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของวิทยาลัย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ ห ารหลั กสู ต ร จะมี คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต ร อั น ประกอบด ว ย ประธานหลั กสู ต ร
หรือหัวหนาสาขาวิชา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนเปนผูกํากับดูแลและ
คอยให คําแนะนํ า ตลอดจนกํ าหนดนโยบายปฏิ บั ติ ให แก อาจารย ผู รั บ ผิ ช อบหลั กสู ต ร อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบ
หลั กสูต ร จะวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอนรว มกั บผู บ ริห ารของวิทยาลั ย และอาจารย ผู สอน ติด ตามและ
รวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยผูสอน และนักศึกษาใน
การพิจารณาขอกําหนดรายวิชา เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล การดําเนินการให
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไป
ตามทีร่ ายวิชากําหนด จัดทํารายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนามอธิ บ ายเนื้ อ หาสาระ การจั ด ตารางเวลาเรี ย นและตารางสอบ เพื่ อ เป น มาตรฐานในการติ ด ตาม
และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับงบประมาณดังนี้
- เงินงบประมาณแผนดิน
- เงินรายไดจากการเก็บคาลงทะเบียนของนักศึกษา
- เงินรายไดจากแหลงอื่น ๆ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนที่หนวยจัดการศึกษาอําเภอ
เมือง และอําเภอแมสะเรียง โดยไดรับความรวมมือจากสํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดแมฮองสอน สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง โรงพยาบาลศรีสังวาลย โรงพยาบาลแมสะเรียง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สถานีอนามัยในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมีทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนและแหลง
ศึกษาคนความ ดังนี้
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2.2.1 หนวยจัดการศึกษาอําเภอเมือง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน และโรงพยาบาล
ศรีสังวาลย
(1) หองประชุมขนาด 100 คน
จํานวน 2 หอง
(2) หองประชุมขนาด 50 คน
จํานวน 3 หอง
(3) หองประชุมขนาด 20 คน
จํานวน 1 หอง
(4) หองปฏิบัติการ
จํานวน 1 หอง
(5) หองเรียน
จํานวน 1 หอง
(6) หองเรียนทางดานจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา จํานวน 1 หอง
(7) หองออกกําลังกายพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 หอง
(8) หองเรียนทางดานสาธารณสุข
จํานวน 1 หอง
(9) หองฝกปฏิบัติการทางดานสาธารณสุข
จํานวน 1 หอง
(10) สวนสมุนไพรสาธิต
จํานวน 17 แหง
(11) สนามกีฬา
จํานวน 1 สนาม
(12) ศูนยสื่อสุขศึกษา
จํานวน 1 ศูนย
(13) ศูนยสารสนเทศ
จํานวน 2 ศูนย
(14) หองสมุดโรงพยาบาล
จํานวน 1 หอง
2.2.2 หนวยจัดการศึกษาอําเภอแมสะเรียง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง โรงพยาบาล
แมสะเรียง
(1) หองประชุมขนาด 100 คน
จํานวน 1 หอง
(2) หองประชุมขนาด 50 คน
จํานวน 2 หอง
(3) หองประชุมขนาด 20 คน
จํานวน 1 หอง
(4) หองปฏิบัติการ
จํานวน 1 หอง
(5) หองเรียน
จํานวน 1 หอง
(6) หองเรียนทางดานจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา จํานวน 1 หอง
(7) หองออกกําลังกายพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 หอง
(8) หองเรียนทางดานสาธารณสุข
จํานวน 1 หอง
(9) หองฝกปฏิบัติการทางดานสาธารณสุข
จํานวน 1 หอง
(10) สวนสมุนไพรสาธิต
จํานวน 12 แหง
(11) สนามกีฬา
จํานวน 1 สนาม
(12) ศูนยสื่อสุขศึกษา
จํานวน 1 ศูนย
(13) ศูนยสารสนเทศ
จํานวน 2 ศูนย
(14) หองสมุดโรงพยาบาล
จํานวน 1 หอง
2.2.3 สถานที่ฝกงาน/ภาคปฏิบัติ ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แหง โรงพยาบาล
ประจําจังหวัด 1 แหง โรงพยาบาลประจําอําเภอ 6 แหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 7 แหง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 71 แหง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 48 แหง
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2.2.4 อุปกรณการเรียนการสอนของโรงพยาบาล ดังนี้
(1) กลองจุลทรรศน
(2) หุนแสดงอวัยวะในรางกาย
(3) เครื่องฉายภาพขามศรีษะ
(4) เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร
(5) เครื่อง Visualizer
(6) โทรทัศนเพื่อการศึกษา
(7) เครื่องฉายวิดีโอ/วีซีดี
(8) อุปกรณกีฬา
(9) อุปกรณสําหรับตรวจสมรรถภาพทางกาย
(10) คอมพิวเตอรโนตบุค
(11) เว็บไซตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2 ตัว
1 ชุด
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 ชุด
2 ชุด
2 เครื่อง
9 แหง

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีหนังสือ ตําราเฉพาะทางดานการแพทยและการสาธารณสุข และยังมี
สื่อการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ เชน VCD, DVD , CD-ROM แผนที่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส และบริการหองสมุด
ผานระบบอินเตอรเน็ตทั่วประเทศ Journal-Link และ VLS) และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
2.2.5 วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดย
มีอาคารวิทยาบริการที่มีหนังสือดานตาง ๆ รวมถึงขอมูลที่จะใหสืบคน ดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 2,205 เลม
(2) หมวดวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 124 เลม
(3) หมวดวิชาวิทยาศาสตรประยุกต จํานวน 186 เลม
(4) วารสารภาษาไทย จํานวน 70 รายการ
(5) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 72 เลม
นอกจากนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส และบริการหองสมุดผานระบบอินเตอรเน็ตทั่วประเทศ JournalLink และ VLS) และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อหนังสือ ตําราและอุปกรณการเรียน
การสอนที่เกี่ยวของ เชนหุนจําลอง โมเดล เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียน
การสอนดานสาธารณสุข โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่มาชวยสอนก็มีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อและวัสดุที่
จําเปนในการจัดการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนมีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของวิทยาลัย ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหา
หนั ง สื อ เข า ห อ งสมุ ด และทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ความเพี ย งพอของหนั ง สื อ ตํ า รา นอกจากนี้ มี เ จ า หน า ที่ ด า น
โสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความ
ตองการใชสื่อของอาจารยดวย
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และ
แนวปฏิบัติวาดวยการสรรหาอาจารยผูสอนวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจําสาขาวิชา ประชุมรวมกันเพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดยจะเก็บรวบรวมทั้งหมดเพื่อ
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให
บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหไดผูสําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนมีการแตงตั้งอาจารยพิเ ศษ จากการสรรหาอาจารยผูสอนของแตละหนวยจัด
การศึกษาอําเภอ และเสนออนุกรรมการสภาประจําอําเภอกลั่นกรอง เสนอสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง และ
เสนอสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอนุ มั ติ โดยพิ จ ารณาศั ก ยภาพอาจารย ผู ส อน จากประวั ติ ก ารศึ ก ษา ผลงานและ
ประสบการณทํางานตรงจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนใหมีคุณวุฒิตามเกณฑที่วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนกําหนด
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มี ก ารอบรมให ค วามรู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยการสนั บ สนุ น จากวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
แมฮองสอนและหนวยจัดการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําปรึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
วิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยอาจารยประจําสาขาวิชาทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาพบได
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
วิทยาลัยจัดใหมีระบบที่เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกําหนดเปนกฎระเบียบขั้นตอน และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนดใหมีการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการมีงานทํา ความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษาและ
ความต อ งการของตลาดแรงงาน เป น ประจํ าทุ ก ป พร อมทั้ งนํ าผลการวิ จั ย มาปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ
การศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดําเนินการ TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ80 ของ
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป และมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชกําหนดดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ดังนี้
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม X
X
X
X
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 2 .ที่สอดคลองกับมาตรฐาน X
X
X
X
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ X
X
X
X
มคอ 3. และ มคอ 4. อยางนอยกอนเปดการสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม X
X
X
X
(ถามี) ตามแบบ มคอ 5-6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จั ด ทํ ารายงานการผลการดํ าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ 7 . X
X
X
X
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มี การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ข องนั กศึ กษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่ X
X
X
X
กําหนดใน มคอ.3-4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
X
X
X
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่ผานมา
(8) อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการจัดการ X
X
X
X
เรียนการสอน
(9) อาจารย ประจําทุ กคนไดรั บ การพัฒ นาทางวิ ช าการ และ /หรือ วิช าชี พ X
X
X
X
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10)จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทาง X
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยรอยละ 50 ตอป
(11)ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษาใหมที่มีตอ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12)ระดับความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษาที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาใหม
X
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13)นั ก ศึ ก ษามี ง านทํ า ภายใน 1 ป หลั ง จากสํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า
X
รอยละ 80
(14) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ.
X
กําหนด
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หมวดที่ 8 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ต ร กํ าหนดใหผู สอนจัด การเรี ยนการสอนตาม มคอ.3 ของแต ล ะ
รายวิชา และใหผูประสานรายวิชาประเมินกลยุทธการสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้ งตอไป จากนั้น
ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการตอไป
ดานกระบวนการ นําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถกระทําได ดังนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารยผูสอน
1.2.3 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรืออาจารยผูสอน
1.2.4 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยผูสําเร็จการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
2.1 นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
2.2 ผูใชบัณฑิต
2.3 ผูทรงคุณวุฒิ
2.4 อาจารยผูสอน
2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร
รวมทั้งสํารวจจากภาวการณมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพของหลักสูตรจากหนวยงานประกันคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เพิ่มเติม
ขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข อ เสนอแนะ/ข อ มู ล จากการประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษา ผู ใ ช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและ
ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลเบื้องตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุมภาษา
ศท 0101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟงจับใจความสําคัญ การฟง
เชิงลึก การอาน ทักษะการอานเร็ว การอานจับใจความ การอานตีความ การอานเพื่อหาขอมูลจําเพาะ ทักษะ
การสงสาร การพูด การพูดตอสาธารณะ การนําเสนอความคิดและผลงาน การเขียน การเขียนบันทึก การยอ
ความ การเขียนรายงาน การเขียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ศท 0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐาน สําหรับการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ศท 0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับกลางสําหรับการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน

ศท 0104

ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
English Speaking and Writing Skills

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ทักษะการ พูด และเขียนภาษาอังกฤษ เนนเรื่ององคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ที่มีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆโดยใชคําศัพทและโครงสรางระดับสูง

หนา 39
ศท 0105

ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Languages of Neighboring Countries

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
เลือกศึกษาภาษาประเทศเพื่อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน เชน ภาษาเขมร
(Kmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) และภาษา
พมา (Burmese) เปนตน
ไวยากรณขั้นพื้นฐาน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและบทความสั้นๆ คําศัพทที่ใช
สื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทายและกลาวลา แนะนําตนเองและผูอื่น การแลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัว
การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ การบอกความจําเปนฉุกเฉิน ฟงและใหขอมูลขาวสารและคําแนะนํา แสดง
ความรูสึก และแสดงความคิดเห็น ความเขาใจในวัฒนธรรมตางชาติ ซึ่งสอดแทรกอยูในภาษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุมมนุษยศาสตร
ศท 0201

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนามนุษยใหเปนมนุ ษยที่สมบู รณ การเสริมสรางความสัมพันธ ระหวางมนุษยกับ สิ่งที่มนุษย
เกี่ยวของ การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง การเสริมสรางความรูความเข าใจ
เกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทางเชาวปญญา
การพัฒนาปญญาใหเปนแกนกลางของการพัฒนามนุษย
ศท 0202

มนุษยกับวัฒนธรรม
Human and Culture

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความคิดและความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมหรือการหลอหลอมทางวัฒนธรรม
(Socialization) ความขัดแยงทางวัฒนธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การแสวงหาคุณคาและ
ความหมายของมนุษยในมิติทางวิทยาศาสตร สังคมและศาสนา

หนา 40
ศท 0203

สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมายของสุนทรียศาสตรและสุนทรียภาพ ความสําคัญและคุณคาความงามตอชีวิต ประสบการณ
ทางความงามจากการเคลื่อนไหวรางกาย ความงามจากการมองเห็น ความงามจากการไดยิน การตัดสินคุณคาทาง
สุนทรียศาสตร รั บรู ความงามและชื่นชมผลงานด านทัศนศิลป ดนตรีแ ละศิลปะการแสดง ความสัมพั นธ ของ
ศิลปกรรมทองถิ่นกับศิลปกรรมไทยตางภาค การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุมสังคมศาสตร
ศท 0301

จังหวัดศึกษา
Province Studies

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การเรี ย นรู เ รื่ อ งของจั ง หวั ด อั น เป น ที่ ตั้ ง ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ในด า นประวั ติ ศ าสตร ภู มิ ศ าสตร
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินคา พืชพรรณ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลสํา คัญ ภูมิปญญาทองถิ่น ปญหาและแนวทางการพัฒนา
จังหวัด การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบ การสังเคราะหแนวทางแกไขปญหาและปองกัน และแนวทางการ
พัฒนา
ศท 0302

สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
สภาพปจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหเหตุ
ป จ จั ย และผลกระทบ การสั ง เคราะห แนวทางแก ไ ขป ญ หาและป องกั น และแนวทางการพั ฒ นา ลั กษณะ
โครงสรางทางสังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหม (Post Modern)
ศท 0303

อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ประวั ติความเป น มา พั ฒ นาการประชาคมอาเซี ย น กลไกอาเซี ย น กฎบั ต รอาเซีย น สภาพสั งคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกลุมประชาคมอาเซียน การวิเคราะหเหตุปจจัย ผลประโยชนและผลกระทบ
การสังเคราะหแนวทางแกไขปญหาและปองกัน และแนวทางการพัฒนา

หนา 41
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใชงานขอมูล การใชโปรแกรมระบบ
และโปรแกรมประยุกต ฝกการสืบคน การสื่อความหมายและการนําเสนอ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
จากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศท 0402

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญของการคิด กลไกทางสมอง การพัฒนาการคิดของมนุษย การคิดรูปแบบ
ตาง ๆ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การใหเหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย กระบวนการคิด วิเคราะห
และสังเคราะห การตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผล ขอมูล หลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ การฝกทักษะการคิด
ศท 0403

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของสภาวะแวดลอม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยและ
สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดลอม ภาวะมลพิษและการแกปญหา
เกี่ ย วกั บ มลพิ ษ การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อมของโลก การอนุ รั กษ พลั งงาน การอนุ รั กษ และการพั ฒ นา
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศท 0404

วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science for Life

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
กระบวนการวิทยาศาสตร ความรูและเจตคติวิทยาศาสตร วิธีการวิทยาศาสตร การใชหลักวิทยาศาสตร
ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร

หนา 42
หมวดวิชาเฉพาะ
สศ 0101

เคมีสาธารณสุข
Public Health Chemistry

3(2-2-5)

ชีววิทยาสาธารณสุข
Public Health Biology

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติของสารโครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ คุณสมบัติของกาซ
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส ปฏิกิริยาอ็อกซิเดชันรีดักชัน สารประกอบไฮโดรคารบอน
และอนุพันธ เคมีอินทรีย เคมีสิ่งแวดลอม สารเคมีในชีวิตประจําวัน และการใชประโยชน ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการทางเคมี การใชอุปกรณ เครื่องมือพื้นฐานปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี และผลกระทบของการ
ใชสารเคมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
สศ 0102

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการตางๆ ของสิ่งมีชีวิต องคประกอบของเซลล เนื้อเยื่อ หลักเบื้องตนของเมตาบอลิซึมใน
เซลล และสิ่งมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีตอเซลล การสืบพันธุ และการเจริญเติบโต การหายใจและการลําเลียง
สารในรางกาย ขบวนการตอบสนองและการประสานงานภายในของรางกายทั้งระบบประสาทและระบบตอมไร
ทอ หลักพันธุกรรม กําเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และฝก
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี
สศ 0103

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะของจุลชีววิทยา การจําแนก ประเภท สัณฐาณวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สําคัญ
การเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและพันธุศาสตร ของจุลินทรียและปรสิต การควบคุมจุลินทรีย จุลชีวทางอาหาร
การสุขาภิบาล โรคติดตอและภูมิตานทาน ความสัมพันธของปรสิตกับการกอใหเกิดโรคหรือโทษตอมนุษย
การรวบรวมและเก็บตัวอยางปรสิต เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต
ในงานจุลชีววิทยาและศึกษาระบบภูมิคุมกันของรางกายในการตอตานการติดเชื้อจุลชีพ หรือปรสิต
สศ 0104

มนุษยชีวเคมี
Human Biochemistry

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลั กษณะโมเลกุ ล ของสาร ในสิ่ งมี ชีวิ ต พร อมทั้งสมบั ติ บทบาทและหน าที่ ของเซลล และ
องคประกอบของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิปด วิตามิน ฮอรโมน การ
ยอยและการดูดซึมอาหาร กระบวนการและสารจําเปนที่เกี่ยวของในเมตาบอลิซึมของสารอาหาร (โปรตีน
คารโบไฮเดรต ลิปด และกรดนิวคลีอิก ) ในรางกายภาวะปกติและในบางโรค ที่พบบอย เชน โรคหัวใจ เบาหวาน
ฝกการนําความรูไปใชในการปองกัน วินิจฉัย และพยากรณโรคที่พบบอย

หนา 43
สศ 0105

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย
Human Anatomy and Physiology

3(2-2-5)

เภสัชวิทยา
Pharmacology

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดความหมาย ความสําคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรูเบื้องตนและคําศัพททางกาย
วิภาคและสรีรวิทยา โครงสรางรางกายมนุษย ลักษณะ ตําแหนง และหนาที่ของอวัยวะระบบตางๆของรางกาย
ระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ หนาที่และการทํางานของรางกาย
มนุษย ที่ทําใหชีวิตดํารงอยูไดในภาวะปกติ ในวัยตาง ๆ การทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบตาง
ๆ ของรางกายซึ่งทําหนาที่ประสานกันเพื่อใหรางกายอยูในสภาวะสมดุล (Homeostasis)
สศ 0106

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักพื้นฐานทางเภสัชวิทยา อันตรายจากการใชยา หลักการใชยา การคํานวณยาตามหลักเภสัช
กรรมเบื้องตน การแบงกลุมยา ความหมายและความสําคัญของยาตามพระราชบัญญัติ วัตถุประสงคของการใช
ยารูปแบบและวิธีทางการใชยามีการดูดซึมยา การกระจายของยา การเปลี่ยนแปลงยาภายใน รางกายและการ
ขับถายยา การออกฤทธิ์ของยาและใหผลตอระบบตาง ๆ ของรางกาย (Systemic Pharmacology) อาการ
ขางเคียงและขอหามใชยาตามบทบาทที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด บัญชียาหลักแหงชาติ ยาสามัญประจําบาน
การใชสมุนไพร การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข การประยุกตสมุนไพรในงานสาธารณสุข อาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพและการบริหารเวชภัณฑภายใตระเบียบกฎหมาย
สศ 0107

การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
Public Health and Community Health

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประวัติ ความเปนมา หลักการ การดําเนินงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชนและ
สาธารณสุขมูลฐาน โครงสรางระบบบริการและบทบาทการสาธารณสุขในประเทศไทยปญหาสาธารณสุขของ
ประเทศและทองถิ่น แนวคิดและรูปแบบของการบริการสาธารณสุขแผนพัฒนาสาธารณสุขและนวัตกรรม
สาธารณสุขของประเทศ การนําความรู ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใชในงานสาธารณสุข แนวคิดและ
หลักการทํางานในชุมชนที่เกี่ยวของกับความรวมมือของภาคสวนตางๆ การสงเสริมบทบาทชุมชนในการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน การพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานในชุมชน ทั้งในดานความเปนผูนํา การ
วิเคราะหชุมชน การเขาถึงชุมชน การปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชนและการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขที่ยั่งยืนของชุมชน

หนา 44
สศ 0108

ระบาดวิทยา
Epidemiology

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดหลักการและวิธี ทางระบาดวิทยา ความสําคัญของระบาดวิทยาตองานดานสาธารณสุข
ธรรมชาติของการเกิดโรค หลักการปองกันและควบคุมโรค ลักษณะของบุคคล สถานที่และเวลา การวัดการปวย
และการตาย ดัชนีอนามัย แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ และความสัมพันธทางสาเหตุ ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรค
ติดเชื้อและโรคไรเชื้อ การตรวจจับการระบาดของโรค การเฝาระวังโรคและการเฝาระวังทางระบาดวิทยา และ
การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาโดยใชความรูทางระบาดวิทยาเพื่อประโยชนในการควบคุมปองกันโรคและ
ความผิดพลาดที่พบบอยในทางระบาดวิทยา
สศ 0109

การปองกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease Control

3(2-2-5)

การบริการปฐมภูมิ 1
Primary Medical Care I

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ความหมาย และคําจํากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค ธรรมชาติของโรคติดตอและโรคไม
ติดตอ ปจจัยและองคประกอบสําคัญของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรคติดตอและไมติดตอ โรคที่ยังไมทราบ
สาเหตุและโรคประจําถิ่น ลักษณะชุมชนและสังคมที่กอใหเกิดโรคติดตอและโรคไมติดตอ การระบาดของโรค
ผลกระทบของโรคที่ มีตอสุขภาพกายและจิตใจ หลักและวิธีการ การปองกันและควบคุมโรคและพาหะนําโรค
ภูมิคุมกันโรคและการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การควบคุมโรคระบาด พระราชบัญญัติโรคติดตอ การปองกันโรค
อุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา การตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อใน
สถานพยาบาลและชุมชนเทคนิคการทําใหปราศจากเชื้อรวมถึงยุทธศาสตรในการวางแผนปองกันโรคตางๆ
สศ 0110

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดหลักการ วิธีการปฐมพยาบาล การตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผูปฐมวัยปฐมภูมิ เพื่อใชใน
การชวยเหลือผูปวย การปฐมพยาบาลในภาวะตางๆ การชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉินที่พบบอยในชุมชน การ
ใชยาเพื่อการรักษาเบื้องตน ตามขอบเขตที่กําหนด การจายยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา การใหขอมูลขาวสารดาน
ยารวมถึงศึกษาหลักเวชปฏิบัติทั่วไป ระบบการสงตอผูปวยและการเยี่ยมบานเพื่อติดตามผูปวยและใชยาตาม
ขอบเขตที่ กฎหมายกําหนดบนพื้นฐานการดูแลรักษาแบบองครวม การปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อ
ในสถานพยาบาลและชุมชน เทคนิคการทําใหปราศจากเชื้อรวมทั้งการทําหัตถการเบื้องตนตามขอบเขตที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

หนา 45
สศ 0111

การบริการปฐมภูมิ 2
Primary Medical Care II

3(1-4-4)

การสงเสริมสุขภาพชุมชน
Community Health Promotion

3(2-2-5)

อนามัยการเจริญพันธุ
Reproductive Health

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การบริการปฐมภูมิแบบองครวม ผสมผสานโดยบูรณาการ การซักประวัติ การตรวจ
รางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยโรคและใหการรักษาอยางเหมาะสม
ตามขอบเขตวิชาชีพ การดูแลตอเนื่องถึงที่บานและชุมชน การสงตอเพื่อการรักษาอยางเหมาะสม ในกลุมโรค
ความเจ็บปวยและภาวะฉุกเฉินเรงดวนที่พบบอยในชุมชนทั้งดานอายุรกรรม (โรคติดตอและโรคไมติดตอเรื้อรัง)
กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม และอื่นๆที่พบบอยในชุมชนและนโยบายของรัฐบาล
สศ 0112

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสําคัญของสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การสงเสริม
สุขภาพ การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม การประเมินภาวะสุขภาพและปจจัยเสี่ยง กลวิธี ในการสงเสริมสุขภาพ
ที่เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาวะของรางกาย วิถี ชีวิตเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
ชุมชน วัดหรือสถานประกอบการใหเหมาะสมกับเพศและวัย นโยบายการสงเสริมสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ฝกปฏิบัติงานในดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองครวมแกบุคคล
ครอบครัว และชุมชนในสถานพยาบาล และชุมชน เชนคลินิกเด็กดี คลินิกฝากครรภ คลินิกโภชนาการ การ
วางแผนครอบครัว การเสริมภูมิคุมกันโรค การใหคําปรึกษาดานสุขภาพ การเยี่ยมหลังคลอด อนามัยการเจริญ
พันธุ อนามัยโรงเรียน ปญหาโภชนาการ การดูแลผูสูงอายุ และการวินิจฉัยชุมชน
สศ 0113

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ความสัมพันธ และผลกระทบของอนามัยการเจริญพันธุ (การวางแผนครอบครัว อนามัย
แมและเด็ก โรคเอดส มะเร็งในระบบสืบพันธุ โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ การแทงและภาวะแทรกซอน ภาวะมี
บุตรยาก เพศศึกษา อนามัยวัยรุน ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ และผูสูงอายุ) ของทุกกลุมอายุ หลักการพยาบาล
ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลรักษา ปองกัน และสงเสริมสุขภาพ อนามัยของแมและเด็กทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณ และสังคม การดูแลสุขอนามัยของสตรีในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และหลังคลอด ภาวะฉุกเฉินทางสูติ
นรีเวชศาสตร การเลี้ยงลูกดวยนมแม ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารกและเด็กวัยกอนเรียน การสงเสริม
สุขภาพของครอบครัวที่มีบุตร สุขวิทยาทางเพศ การแกปญหาสุขภาพของมารดาและทารกรวมทั้งการจัดการ
ครอบครัวในชุมชนใหเขมแข็ง

หนา 46
สศ 0114

อนามัยสิ่งแวดลอม
Environmental Health

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมาย และความสําคัญของอนามัยสิ่งแวดลอม นโยบายและกฎหมาย
ดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม การจัดการคุณภาพน้ํา การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ
สุขาภิบาลอาหารและน้ําดื่มน้ําใช การควบคุมกําจัดแมลงและสัตวนําโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคาร
สถานที่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเหตุรําคาญ มลพิษ
สิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบทาง
สุขภาพจากสิ่งแวดลอม
สศ 0115

การฟนฟูสภาพ
Rehabilitation

3(2-2-5)

การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด หลักการและสถานการณ เจ็บปวย ภาวะเสี่ยงตอความพิการ การปองกัน ความพิการ
ความหมาย ความสําคัญและรูปแบบการฟนฟูสภาพ ผูปวย การดูแลสุขภาพแบบองครวม ผสมผสาน
กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด การฟนฟู สภาพผูปวยในสถานบริการสุขภาพ และการฟนฟูสภาพผูปวยที่บาน
และชุมชน ระบบการฟนฟู สมรรถภาพและการสงตอ การฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน กฎหมายและ
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการเลือกวิธีการออกกําลังกายและการกีฬาที่เหมาะสมกับ
บุคคล
สศ 0116

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ปรัชญา และหลักการที่ใชในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผน การจัดองคการ
การจัดบุคลากร การอํานวยการและควบคุมงาน ภาวะผูนํา กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
การติดตามประเมินผล โครงสรางการบริหารงานสาธารณสุข การใชเทคนิคเพื่อการบริหารสาธารณสุขโดยเนน
การทํางานเปนทีม การมีสวนรวมของชุมชน นวัตกรรมดานการบริหารสาธารณสุข การประกันสุขภาพและการ
ประกันคุณภาพการบริหารจัดการ ความหมายและความสําคัญ องคประกอบ ขอบเขต และกลไกลการควบคุม
จรรยาวิชาชีพดานสาธารณสุข รวมทั้งศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และกฎกระทรวง
สาธารณสุขโดยทั่ว ๆไปที่ใชในการบริหารงานสาธารณสุข การชันสูตรบาดแผล และชันสูตรพลิกศพ วิธีการเขียน
รายงานชันสูตรบาดแผล และรายงานชันสูตรพลิกศพ การเปนพยานทางการแพทย

หนา 47
สศ 0117

สุขภาพจิตชุมชน
Community Mental Health

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย แนวคิดและความสําคัญของสุขภาพจิ ต การวางรากฐานและพัฒนาการของ
สุขภาพจิต ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติ ทางสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจและสังคม การเลี้ยงดู ที่ถูกตองการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
การปรับตัวทางเพศ บทบาทของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนที่มี ตอสุขภาพจิต ประเภทของความผิดปกติทางจิต
ปญหาสุขภาพ สาเหตุและแนวทางการปองกันและแกไข การสงเสริมสุขภาพจิตรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน
การปองกันและสงเสริมสุขภาพจิตการประเมินสุขภาพจิต การใหบริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการ
ชุมชน
สศ 0118

ทันตสาธารณสุข
Dental Health

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพปากและฟน ความรูเกี่ยวกับอวัยวะในชองปาก พยาธิ สภาพโรคที่พบบอย
ในชองปาก การตรวจวินิจฉัย การปองกันและรักษาโรคในชองปาก ความผิดปกติเกี่ยวกับฟน การดูแลอนามัยใน
ชองปาก การบําบัดฉุกเฉิน ทันตะระบาดวิทยา ทันตกรรมปองกันทันตสุขศึกษา ทันตสาธารณสุขในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน แนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการทันตสาธารณสุขแหงชาติและ
งานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
สศ 0119

การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Health Education and Health Behavior

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย แนวคิด ขอบขายและหลักการของการสุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษา สภาพ
ปจจุบันและปญหาที่เกี่ยวกับงานสุขศึกษา จิตวิทยากับงานสุขศึกษา การสื่อสารสุขภาพและสื่อสุขศึกษา
กระบวนการและวิธีการทางสุขศึกษา การใชเทคโนโลยีในงานสุขศึกษา การวางแผนการดําเนินงานและการ
ประเมินผลการใหสุขศึกษา และฝกทดลองวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผลการใหสุขศึกษาพัฒนาสื่อการสอนสุข
ศึกษา ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรมสุขภาพ หลักวิธีพัฒนาและการสรางเครื่องมือประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลและสังคม

หนา 48
สศ 0120

ชีวสถิติสาธารณสุข
Public Health Biostatistics

3(3-0-6)

โภชนาการชุมชน
Community Nutrition

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักเบื้องตนและประโยชนของสถิติ ความสําคัญของสถิติ การรวบรวมจัดเก็บขอมูลวิธีวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตนทางสาธารณสุข การแจกแจงขอมูล การนําเสนอขอมูลสาธารณสุขในรูปแบบตางๆ สถิติชีพ ตาราง
ชีพ การเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ ประโยชนของตารางชีพและสถิติตัวชี้วัดที่สําคัญในงานสาธารณสุข การ
ทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการทางสถิติและการแปรผล การนําขอมูลที่จําเปนมาใชในงานสาธารณสุข การจัดทํา
เวชระเบียน รายงานและสถิติทางการแพทยและสาธารณสุข
สศ 0121

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพ อาหารและสารอาหาร ปริมาณและความ
ตองการสารอาหารสําหรับบุคลในสภาวะและวัยตางๆ การเลือกอาหารสําหรับครอบครัว โภชนบําบัด อาหาร
สําหรับคนไข อาหารในภาวะพิเศษ (ตั้งครรรภ เบาหวาน ฯลฯ) โรคอวน โรคผอม ภาวะทุพโภชนาการ สารพิษ
ในอาหาร และแนวทางแกไขรวมทั้งการคํานวณ ปริมาณของวัตถุ อาหารที่รางกายไดรับ การประเมินผลภาวะ
โภชนาการเพื่อสุขภาพ ปญหาสาเหตุ และผลกระทบดานโภชนาการกับสุขภาพ แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาโภชนาการในชุมชน นโยบายและหลักการของแผนโภชนาการตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ
ความปลอดภัยดานอาหาร ฉลากโภชนาการ รวมถึงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑอาหารและอาหารเสริม
สศ 0122

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพอุบัติภัยอันเกิดจาก
การประกอบอาชีพ สภาวะสิ่งแวดลอมและสุขภาพการทํางาน ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของคนทํางาน
ในโรงงานอุต สาหกรรมและการเกษตรกรรม พิ ษวิ ทยาและกายศาสตร การสุ ขาภิบ าลโรงงานและสถาน
ประกอบการ หลักการและวิธี การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟารม
หลักการเดินสํารวจสถานประกอบการระบบสวัสดิภาพในประชากรวัยทํางาน การจัดบริการอาชีวอนามัยใน
ชุมชน อาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ หนวยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวของกับงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย

หนา 49
สศ 0123

การดูแลสุขภาพที่บานและชุมชน
Community and Home Health Care

3(3-0-6)

การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
Community Health Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายความสําคัญและความจําเปนของการดูแลสุขภาพที่บานและชุมชน การประเมินปญหา
สุขภาพและความตองการของครอบครัว การวางแผนเพื่อชวยเหลือครอบครัว การดูแลผูปวยที่บาน รูปแบบของ
การดูแลผูปวยที่บาน การเยี่ยมบาน บทบาทหนาที่และกลวิธี ของผูดูแลปจจัยเสี่ยงและผลกระทบ การดูแลและ
การปองกัน แนวทางการสงตอผูปวยโรคเรื้อรัง คําแนะนําขั้นตอนหรือวิธีการ อุปกรณทางการแพทย ปจจัยที่มี
ผลตอศักยภาพของผูปวย ขอควรปฏิบัติเพื่อปองกันความเจ็บปวยจากการติดเชื้อ การอาบน้ําผูปวยในเตียง การ
สวนอุจจาระ การจัดทานอนและเคลื่อนไหวผูปวย การดูแลบาดแผล การปองกันแผลกดทับ วิธีใหยา การดูแล
เด็กเล็กและผูสูงอายุการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่ บานและชุมชน การฟนฟูสภาพ โภชนาการและการออกกําลัง
กายที่เหมาะสมกับสภาพผูปวย ครอบครัว และชุมชน
สศ 0124

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและหลักการทํางานในชุมชน ที่เกี่ยวของกับการระดมความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน การสงเสริมบทบาทของชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การ
พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานชุมชน ทั้งในดานความเปนผูนําการวิเคราะหชุมชน การเขาถึงชุมชน การ
ปรับใช เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในชุมชนและการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใช เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขที่
ยั่งยืนของประชาชนและชุมชน ฝกการทํางานเปนทีมและเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชน การเตรียมชุมชน การ
สํารวจชุมชนโดยใชเ ครื่องมื อทางสั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา การบัน ทึกผลการสํารวจทางสาธารณสุ ข
การวินิจฉัยการเรียงลําดับความสําคัญและการแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน
สศ 0125

ฝกประสบการณสาธารณสุขชุมชน
Field Experience in Community Health

3(300)

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติงานดานสาธารณสุขชุมชน ดําเนินการใหการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัวชุมชน
แบบผสมผสาน และองครวมที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพและบริบทของชุมชนในสถานบริการทั้งดานการ
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน การฟนฟูสภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม
การคุมครองผูบริโภค กระบวนการวินิจฉัยและแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชน ฝกการเปนผูนําดานสุขภาพ
จัดทําโครงการและดําเนินการแกไขปญหาสาธารณสุขโดยเนนการมี สวนรวมในระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนรวมทั้งการทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือขายในการพัฒนาสุขภาพชุมชน

หนา 50

ภาคผนวก ข

ตารางเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หนา 51

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 (วชช.ตาก)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Associate of Public Health Program
in Community Health
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ชื่อยอ (ไทย) : อ.ส. (สาธารณสุขชุมชน)
ปรัชญาหลักสูตร
มุงสรางบุคลากรทางดานสุขภาพใหมีความรู ความสามารถ
ในงานสาธารณสุข คิดวิเคราะหการนําความรูและทักษะทาง
สาธารณสุขไปใชในการใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ ควบคุม
ป อ ง กั น โ ร ค รั ก ษ า พ ย า บ า ล เ บื้ อ ง ต น แ ล ะ ฟ น ฟู ส ภ า พ
ที่ ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาสุ ข ภาพของท อ งถิ่ น โดยเน น ให
ประชาชนสามารถดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตองานสาธารณสุขใน
ชุมชนอันจะนํามาซึ่งสุขภาวะของประชาชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

เหตุผลในการแกไข
(ไมมีการเปลี่ยนแปลง)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Associate of Public Health Program
in Community Health
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร
(ไมมีการเปลี่ยนแปลง)
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ชื่อยอ (ไทย) : อ.ส. (สาธารณสุขชุมชน)
(ไมมีการเปลี่ยนแปลง)
ปรัชญาหลักสูตร
(ไมมีการเปลี่ยนแปลง)
มุงสรางบุคลากรทางดานสุขภาพใหมีความรู ความสามารถ
ในงานสาธารณสุข คิดวิเคราะหการนําความรูและทักษะทาง
สาธารณสุขไปใชในการใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ ควบคุม
ป อ งกั น โรครั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต น และฟ น ฟู ส ภาพ
ที่ ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาสุ ข ภาพของท อ งถิ่ น โดยเน น ให
ประชาชนสามารถดูแ ลสุข ภาพของตนเอง ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตองานสาธารณสุขใน
ชุมชนอันจะนํามาซึง่ สุขภาวะของประชาชน

หนา 52
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 (วชช.ตาก)
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาให มี ค วามรู ความสามารถ
มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ ม าตรฐาน
โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค ดังนี้
1. มีความเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพสาธารณสุข
2. มีความรู ความเขาใจ ทางดานสาธารณสุข การบริการ
ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ป อ ง กั น โ ร ค ก า ร
รักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ ในทองถิ่น
3. สามารถใหบริการปฐมภูมิ แกบุคคลแบบองครวมไดอยาง
เหมาะสมกับบริบทและปญหาสาธารณสุขของทองถิ่น
4. สามารถกระตุนใหประชาชนเกิดการสงเสริมสุขภาพและ
การดู แลตนเองเพื่อปองกันโรคระดับปฐมภูมิในชุมชน
5. สามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาในการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขของชุมชน
6. เปนผูนําทางดานสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพที่ดีใน
ชุมชน สามารถเชื่อประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือขายที่
เกี่ยวของกับการจัดบริการสุขภาพชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
เหตุผลในการแกไข
วัตถุประสงคของหลักสูตร
(ไมมีการเปลี่ยนแปลง)
เพื่ อ ผลิ ต ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาให มี ค วามรู ความสามารถ
มีคุ ณ ภาพตามเกณฑ ม าตรฐาน โดยมี คุ ณลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค ดังนี้
1. มีความเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพสาธารณสุข
2. มีความรู ความเขาใจ ทางดานสาธารณสุข การบริการ
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การควบคุ ม และป อ งกั น โรคการ
รักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ ในทองถิ่น
3. สามารถใหบริการปฐมภูมิ แกบุคคลแบบองครวมไดอยาง
เหมาะสมกับบริบทและปญหาสาธารณสุขของทองถิ่น
4. สามารถกระตุนใหประชาชนเกิดการสงเสริมสุขภาพและ
การดู แลตนเองเพื่อปองกันโรคระดับปฐมภูมิในชุมชน
5. สามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาในการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขของชุมชน
6. เปนผูนําทางดานสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพที่ดีใน
ชุมชน สามารถเชื่อประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือขายที่
เกี่ยวของกับการจัดบริการสุขภาพชุมชน

หนา 53
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 (วชช.ตาก)
แผนการจัดการศึกษา
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 15 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 15 หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
15 หนวยกิต
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 15 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 12 หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
12 หนวยกิต
ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 6 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

แผนการจัดการศึกษา
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 12 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 15 หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
9 หนวยกิต
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 15 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 15 หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
9 หนวยกิต
ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 15 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
18 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาชีพ
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
2.1 วิชาบังคับ
30 หนวยกิต
2.2 วิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2.3 วิชาการฝกงาน
3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
18 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาชีพ
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
2.1 วิชาบังคับ
30 หนวยกิต
2.2 วิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2.3 วิชาการฝกงาน
3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

เหตุผลในการแกไข
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

ปรับปรุงจํานวนรายวิชาที่จําเปนตองลงเรียน ในแตละ
กลุมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อความเหมาะสมใน
การนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลอง
กับความตองการและบริบทของจังหวัดแมฮองสอน

หนา 54
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 (วชช.ตาก)
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท0101 สมรรถภาพทางภาษาไทย
Thai Language Competency
ศท0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
ศท0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
ศท0104 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing Skills in English
ศท0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Languages of Neighboring Countries

กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ศท0201
ศท0202
ศท0203
ศท0204

ชื่อวิชา
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
การพัฒนาตน
Self Development
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
มนุษยและคุณคา
Human and Value

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

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา

เหตุผลในการแกไข
- ปรั บ ปรุ ง ให ส อดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน ใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของ
จังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบโอนหลักสูตร
เขาสูสถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงขึ้นได

กลุมวิชามนุษยศาสตร

- ปรั บ ปรุ ง ให ส อดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน ใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของ
จังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบโอนหลักสูตร
เขาสูสถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงขึ้นได

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ศท0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
ศท0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
ศท0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Speaking and Writing Skills
ศท0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3(2-2-5)
Languages of Neighboring Countries

รหัสวิชา
ศท0201
ศท0202
ศท0203

ชื่อวิชา
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human
Development
มนุษยกับวัฒนธรรม
Human and Culture
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ศท0301
ศท0302
ศท0303
ศท0304

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Dicision Making
การเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for
Leaning
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science and Life Development
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment

กลุมวิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชา
ศท0401
ศท0402
ศท0403
ศท0404

ชื่อวิชา
จังหวัดศึกษา
Province Studies
วิถีไทย
Thai Living
สังคมโลก
Global Society
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
Laws and Human Rights

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ศท0401
ศท0402

3(3-0-6)

ศท0403

3(3-0-6)

ศท0404

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

กลุมวิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชา
ศท0301

3(3-0-6)

ศท0302

3(3-0-6)

ศท0303

3(3-0-6)

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for
Learning
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science for Life
ชื่อวิชา
จังหวัดศึกษา
Province Studies
สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

เหตุผลในการแกไข
- ปรั บ ปรุ ง ให ส อดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพือ่ ความเหมาะสมในการนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน ใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของ
จังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบโอนหลักสูตร
เขาสูสถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงขึ้นได

3(3-0-6)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

- ปรั บ ปรุ ง ให ส อดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน ใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของ
จังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบโอนหลัก
สูตรเขาสูสถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงขึ้นได
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 57 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 57 หนวยกิต

เหตุผลในการแกไข
(รายวิชาไมมีการเปลี่ยนแปลง)

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
xx xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
xx xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

(ไมมีการเปลี่ยนแปลง)

หนา 57

ภาคผนวก ค

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หนา 58

ภาคผนวก ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

