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ส่วนที่ 1
องค์ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานสุขภาพชุมชน
( Certificate in Community Health)
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

:
:

ประกาศนียบัตร พนักงานสุขภาพชุมชน
Certificate in Community Health

2. ชื่อประกาศนียบัตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

:
:

ประกาศนียบัตร พนักงานสุขภาพชุมชน
Certificate in Community Health

3. หลักการและเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความสาคัญของการศึกษาว่าเป็นการศึกษาที่
พัฒ นาคนไทย ให้เป็น มนุษย์ ที่ส มบูร ณ์ทั้งร่างการ จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยรัฐถือเป็นภารกิจที่สาคัญ ในการที่จะให้คนไทยทุกคน
มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง จึงได้ระดับทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษา โดยกาหนด
หลักการที่สาคัญในการจัดการศึกษาประการหนึ่งที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนของสังคม รวมทั้งองค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการและหลากหลายในการปฏิบัติ ดังมาตรา๘(๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาในมาตรา ๒๔ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มาตรา ๒๘ หลักสูตรต่างๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ให้จัด
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัย และศักยภาพ โดย
มีสาระของหลักสูตร ทั้ งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ จั ด ตั้ ง และด าเนิ น งานโดยใช้ ห ลั ก การตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยบริหารจัดการตามหลักปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทุกขั้นตอน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือข่ายและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชนในจังหวัด เพื่อให้วิทยาลัย
ชุมชน เป็นกลไกลที่สาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอันจะนาไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
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จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 72
กิโลเมตร มีประชากร 345,383 คน มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล 78 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง สามารถให้บริการสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง ส่วนสถานการณ์ด้านสาธารณสุขนั้น อัตราการปุวยด้วยโรคติดต่อลดลงแต่อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เช่ น โรคกระดู ก และข้ อ ความดั น โลหิ ต เบาหวาน โรคหั ว ใจและหลอดเลื อด รวมทั้ง การเผชิญ กั บภาวะ
ทุพลภาพในระยะยาว มีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันอาสาสมัค รประจาหมู่บ้าน(อ.ส.ม.) และบุคลากร
ช่วยงานประเภทอื่น ๆ มีความจาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดทาการเรียนการสอน ระดับอนุปริญญา หลักสูตรอนุปริญญา
และหลักสูตรฝึกอบรม โดยหลักสูตรอนุปริญญา เปิดทาการสอน ๖ สาขาวิชา ๘ หน่วยจัดการศึกษา และในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ได้เ ปิ ด เพิ่ ม อีก ๑ สาขาวิ ช า ซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่เปิ ดท าการเรียนการสอนมาตั้ง แต่ ปี
การศึกษา ๒๕๔๕ ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนออกสู่ตลาดแรงงาน และชุมชนในหลากหลายสาขา
อาชีพ เป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงทาให้ความต้องการในการเข้าศึกษาระดับอนุปริญญาลดน้อยลง จากเหตุผล
ดังกล่ าว วิทยาลัย ชุมชนมุกดาหาร ได้ประสานงานกับสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพัฒ นา
หลักสูตรสาหรับการพัฒนากาลังคนในระบบสุขภาพของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้น รองรับแบบแผนการเจ็บปุวยและการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพของจังหวัดมุกดาหารต่อไป

4. หน่วยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5 . ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) และบุคลากรในชุมชนให้มีสมรรถนะในการ
จัดการระบบสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
พนักงานสุขภาพชุมชน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
ในเรื่อง การรักษาพยาบาล การปูองกันโรค การส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งเป็นผู้ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านสุขภาพ

7. กาหนดการเปิดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
8.1 จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
8.2 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
8.3 มีเจตคติที่ดีต่องานสาธารณสุข
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9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
9.1 ใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกาหนด
9.2 คัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะอื่นๆที่กาหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกของ
วิทยาลัยชุมชน

10. ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ / 1 ภาคการศึกษา

11. การคิดหน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นหลัก ดังนี้
11.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
11.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
11.3 การฝึกงานหรือฝึกงานภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
11.4 การทาโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1หน่วยกิต ระบบทวิภาค

12. จานวนหน่วยกิต
ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

13. ระยะเวลาการศึกษา
กาหนดเวลาศึกษาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา

14. รหัสวิชา ประกอบด้วยเลข 9 ตัว
490202-A-BB โดยความหมายของรหัส เป็นดังนี้
49
หมายถึง รหัสจังหวัดมุกดาหาร
02
หมายถึง รหัสหมวดวิชา
02
หมายถึง รหัสหมู่วิชา/กลุ่มวิชา
A
แทนตัวเลข หมายถึง ระดับของวิชา หรือ ลักษณะของวิชา ดังนี้
1 หมายถึง วิชาพื้นฐาน หรือวิชาแกนหรือวิชาระดับต้น
2 หมายถึง วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง
3 หมายถึง วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ
BB
แทนตัวเลขลาดับที่ของรายวิชา (01-99)
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15. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
30
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
6
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
21
หน่วยกิต
2.3 การฝึกงาน
3
หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาแกน
รหัสวิชา
490205101
490202102
490404103
490711104
490706105
490706106
490707107

จานวน

9

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
การพัฒนาตน
Self Development
จังหวัดศึกษา
Province Studies
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
เภสัชวิทยา
Pharmacology
ระบาดวิทยา
Epidemiology

2. หมวดวิชาเฉพาะ

จานวน

2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
490707208
490707209

ชื่อวิชา
การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
Public Health and Community Health
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration

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

30

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2 กลุ่มวิชาชีพ
รหัสวิชา
490707210
490707211
490707212
490707213
490707214
490707215
490707216

21
ชื่อวิชา
การปูองกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease control
การบริการปฐมภูมิ1
Primary Medical Care 1
การบริการปฐมภูมิ 2
Primary Medical Care 2
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
Community Health Promotion
อนามัยการเจริญพันธุ์
Reproductive Health
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health
การฟื้นฟูสภาพ
Rehabilitation

2.3 วิชาการฝึกงาน
รหัสวิชา
490707300

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3

ชื่อวิชา
การฝึกงาน
On the Job Training

หน่วยกิต

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(300)

แผนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานสุขภาพชุมชน
รหัสวิชา
490711104
490706106
490205101
490707211
490707215

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
เภสัชวิทยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การบริการปฐมภูมิ1
อนามัยสิ่งแวดล้อม
รวม

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15(10-10-25)
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รหัสวิชา
490707210
490707212
490707214
490707216
490707213

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การปูองกันและควบคุมโรค
การบริการปฐมภูมิ 2
อนามัยการเจริญพันธุ์
การฟื้นฟูสภาพ
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
รวม

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15(9-12-24)

รหัสวิชา
490707208
490707209
490707300

ภาคการศึกษาที่ 3
ชื่อวิชา
การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
การบริหารงานสาธารณสุข
การฝึกงาน
รวม

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(300)
9(6-300-12)

16. เกณฑ์การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545
โดยมีเกณฑ์การประเมินผล แบบอิงเกณฑ์ คือ
ระดับผลการเรียน ค่าระดับผลการเรียน
A
4.0
B+
3.5
B
3.0
C+
2.5
C
2.0
D+
1.5
D
1.0
F
0
S
U
P
W
I
-

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Above Average)
พอใช้ (Average)
อ่อน (Below Average)
อ่อนมาก (Poor)
ตก (Fail)
หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในระดับพอใจ (Satisfied)
หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในระดับไม่พอใจ (Unsatisfied)
หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในระดับผ่าน (Pass)
หมายถึง ผลการเรียนเนื่องจากถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
หมายถึง ผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
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AU

-

หมายถึง การร่วมฟังไม่มีการประเมินผล ไม่นับหน่วยกิต เพื่อการจบ
หลักสูตร (Audit)

S และ U หมายถึง ใช้สาหรับบางรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และไม่นาไปหาค่าผลการเรียนเฉลี่ย

ส่วนที่ 2
รายละเอียดรายวิชา
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดรายวิชา
1. หมวดวิช าแกน หมายถึงรายวิ ช าที่เป็ นความรู้ พื้นฐานส าหรั บการเรียนรายวิช าเฉพาะได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ความรู้สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีรายวิชาดังนี้
490205101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสามารถนามาประยุกต์กับการ
สื่อสารเหมาะกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
3. มีทักษะการอ่าน การตีความบทความและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และสามารถถ่ายทอดเป็น
ภาษาพูดและภาษาเขียนขั้นพื้นฐาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน เช่น
การทักทายและกล่าวลาแนะนาตนเองและผู้อื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว การกล่าวคาขอโทษและขอบคุณ
การบอกความจาเป็นฉุกเฉิน ฟังและให้ข้อมูลข่าวสารและคาแนะนา แสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น
ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งสอดแทรกอยู่ในภาษา อ่านข้อความและบทความสั้นๆ ซึ่งมีรูปประโยค
คาศัพท์พื้นฐาน สานวนง่ายๆ ที่พบเห็นในชีวิ ตประจาวัน อ่านปูายประกาศ โฆษณา เขียนข้อความสั้นๆ และ
ง่ายๆ ตามแบบฟอร์ม
490202102

การพัฒนาตน
Self Development

3(3-0-6)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และเข้าใจตนเอง
2. เพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อการทางานและอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
4. เพื่อให้มีการดารงชีวิตอย่างฉลาด มีจริยธรรมและมีความสุข
5. เพื่อให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความมุ่งหมายและใช้ชีวิตให้มีคุณค่า
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรมมนุษย์ ตนและกระบวนการเกิดตน กระบวนการพัฒนา
ตน และเทคนิคในการพัฒนาตน มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง การพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การรับมือกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับพฤติกรรม
เสี่ยงอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาต้องจัดทากระบวนการพัฒนาตน 1 โครงการ โดยมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนให้สาเร็จตามเปูาหมายใน เวลา 1 ภาคเรียน
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490404103

จังหวัดศึกษา
Province Studies

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมา สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพของจังหวัด
4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร พืชพรรณและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
5. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม
6. เพื่อให้ตื่นตัวในการเรียนรู้และสานึกรักผูกพันต่อท้องถิ่นแผ่นดินแม่
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ เ รื่ อ งของจั ง หวั ด อั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชี พและสินค้า พืชพรรณ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลสาคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด
490711104

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ในการทางาน
3. มีทักษะการสื บค้นและสื่ อสารสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. มีความสนใจ ใฝุรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการทางาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้ในการทางาน การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลการจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรม
ระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้นข้อมูลการแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล
490706105

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment

3(3-0-6)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ ความรู้และเจตคติวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตรวจสอบและเลือกสิ่งอุปโภคและบริโภคในการกิน การอยู่
และการมีชีวิตที่ยืนยาว
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา เรีย นรู้เรื่องกระบวนการวิทยาศาสตร์ ความรู้และเจตคติวิทยาศาสตร์ วิธีการวิทยาศาสตร์
ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การแก้ปัญหาโดยวิธีการและกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ความรู้และวิธีการวิทยาศาสตร์เพื่อการกิน การอยู่และการดารงชีวิตที่มีคุณภาพ
490706106

เภสัชวิทยา
Pharmacology

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของยาตามพระราชบัญญัติ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่ร่างกายจัดการกับยาและวิธีการออกฤทธิ์ ของยาใน
ร่างกาย
3. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ยาหรือการสั่งใช้ยาได้อย่างปลอดภัย
4. เพื่อให้มีความเข้าใจประโยชน์ของการใช้ยา และการใช้ยาเท่าที่จาเป็น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักพื้นฐานทางเภสัชวิทยา อันตรายจากการใช้ยา หลักการใช้ยา การคานวณยาตามหลักเภสัช
กรรมเบื้องต้น การแบ่งกลุ่มยา ความหมายและความสาคัญของยาตามพระราชบัญญัติ วัตถุประสงค์ของการ
ใช้ยารูปแบบและวิถีทางการใช้ยา มีการดูดซึมยา การกระจายของยา การเปลี่ยนแปลงยาภายใน ร่างกายและ
การขับถ่ายยา การออกฤทธิ์ของยาและให้ผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย (Systemic Pharmacology)
อาการข้างเคียงและข้อห้ามใช้ยาตามบทบาทที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญ
ประจ าบ้ าน ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกับ การใช้ส มุนไพร การคุ้มครองผู้ บริโ ภคด้านสาธารณสุ ข การประยุกต์
สมุนไพรในงานสาธารณสุข อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริหารเวชภัณฑ์
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย
490707107

ระบาดวิทยา
Epidemiology

3(3-0-6)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบความส าคัญและประโยชน์ของระบาดวิทยาในงาน
สาธารณสุข
2. สามารถน าความรู้ ท างระบาดวิ ท ยา มาประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการวางแผนและการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
สาธารณสุข
คาอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีทางระบาดวิทยา ความสาคัญของระบาดวิทยาต่องานด้านสาธารณสุขธรรมชาติของ
การเกิดโรค หลักการปูองกันและควบคุมโรค ลักษณะของบุคคล สถานที่ และเวลา การวัดการปุวยและการ
ตาย ดัชนีอนามัย แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
และโรคไร้เชื้อ การตรวจจับการระบาดของโรค การเฝูาระวังโรคและการเฝูาระวังทางระบาดวิทยา และการ
สอบสวนโรคทางระบาดวิทยาโดยใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาเพื่อประโยชน์ในการควบคุมปูองกันโรคและความ
ผิดพลาดที่พบบ่อยในทางระบาดวิทยา
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2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง รายวิชาที่เป็นแก่นแท้หรือจุดเน้นของหลักสูตร แสดงลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
ความรู้ทักษะ และคุณลักษณะที่ต้องการสร้างความเป็นนักวิชาการนักวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพ หรือนักคิด
สร้างสรรค์ มีรายวิชาดังนี้
490707208

การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
Public Health and Community Health

3(3-0-6)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กลวิธีการดาเนินงานสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐานและสาธารณสุขชุมชนในประเทศไทย
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขมูลฐานและ
ระบบบริการสาธารณสุข
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุขที่มี
ความสัมพันธ์กับสุขภาพและความเจ็บปุวย
5. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางสังคมและมานุษยวิทยาที่มีผลต่อการเจ็บปุวยและแบบแผน
พฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งการใช้บริการสุขภาพ
6. มีเจตคติที่ดี และเห็นความสาคัญต่อการสาธารณสุขและสาธารณสุขมูลฐาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประวัติ ความเป็นมา หลักการ การดาเนินงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชนและ
สาธารณสุขมูลฐาน โครงสร้างระบบบริการและบทบาทการสาธารณสุขในประเทศไทย ปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศและท้องถิ่น แนวคิดและรูปแบบของการบริการสาธารณสุข แผนพัฒนาสาธารณสุขและนวัตกรรม
สาธารณสุขของประเทศ การนาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ในงานสาธารณสุข แนวคิดและ
หลักการทางานในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ การส่งเสริมบทบาทชุมชนในการพัฒนา
สุ ข ภาพของประชาชน การพั ฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การท างานในชุ ม ชน ทั้ ง ในด้ า นความเป็ น ผู้ น า
การวิเคราะห์ชุมชน การเข้าถึงชุมชน การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชนและการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขที่ยั่งยืนของชุมชน
490707209

การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration

3(3-0-6)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาวิชาชีพ ขอบเขตและกลไกลการควบคุม
จรรยาวิชาชีพด้านสาธารณสุขและกฎหมายในงานสาธารณสุข
3. เพื่อให้มีทักษะในการบริหารงานด้านสาธารณสุข การทางานเป็นทีมและเครือข่าย
4. เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขให้
เป็นไปตามจรรยาวิชาชีพ กฎหมายและมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต
5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในงานการบริหารงานสาธารณสุข
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คาอธิบายรายวิชา
ปรัชญา แนวคิดและหลักการที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผน การจัดองค์การ การจัด
บุคลากร การอานวยการและควบคุมงาน ภาวะผู้นา กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การ
ติดตามประเมินผล โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข การใช้เทคนิคเพื่อการบริหารสาธารณสุขโดยเน้นการ
ทางานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของชุมชน นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข การประกันสุขภาพและการ
ประกันคุณภาพการบริหารจัดการ ศึกษาความหมายและความสาคัญ องค์ประกอบ ขอบเขต และกลไกลการ
ควบคุม จรรยาวิชาชีพด้านสาธารณสุข รวมทั้งศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด และ
กฎกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่วๆ ไปที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข การชันสูตรบาดแผล และชันสูตรพลิก
ศพ วิธีการเขียนรายงานชันสูตรบาดแผล และรายงานชันสูตรพลิกศพ การเป็นพยานทางการแพทย์
490707210

การป้องกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease control

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
2. เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจในหลั กการปูองกันและควบคุมโรค ตลอดจนการควบคุมโรค
ระบาด
3. เพื่อให้มีทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษา การปูองกัน และควบคุม โรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อสาคัญ
4. เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญการปูองกันและการควบคุมโรคและนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
และชีวิตประจาวัน
อธิบายรายวิชา
ความหมายและคาจากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ปัจจัยและองค์ประกอบสาคัญของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ
และโรคประจ าถิ่น ลั กษณะชุมชนและสั งคมที่ก่อให้ เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรค
ผลกระทบของโรคที่มีต่อสุขภาพกายและจิตใจ หลักและวิธีการการปูองกันและควบคุมโรคและพาหะนาโรค
ภูมิคุ้มกันโรคและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมโรคระบาด พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การปูองกันโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้า การตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อใน
สถานพยาบาลและชุมชน เทคนิคการทาให้ปราศจากเชื้อรวมถึงยุทธศาสตร์ในการวางแผนปูองกันโรคต่างๆ
490707211

การบริการปฐมภูมิ 1
Primary Medical Care I

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลและการดูแลปฐมภูมิ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขต บทบาท และหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาลและการดูแลปฐมภูมิ
3. เพื่อให้มีความสามารถในการตรวจวินิจฉัย การปฐมพยาบาล การดูแลรักษาผู้ปุวยเบื้องต้น
4. เพื่อให้มีเจตนคติที่ดีในการปฐมพยาบาลและการดูแลปฐมภูมิ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดหลักการ วิธีการปฐมพยาบาล การตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ปุวยปฐมภูมิ เพื่อใช้
ในการช่วยเหลือผู้ปุวย การปฐมพยาบาลในภาวะต่างๆ การช่วยเหลือผู้ปุวยในภาวะฉุก เฉินที่พบบ่อยในชุมชน
การใช้ย าเพื่อการรั กษาเบื้ องต้น ตามขอบเขตที่กาหนด การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา การให้ ข้อมูล
ข่าวสารด้านยารวมถึงศึกษาหลักเวชปฏิบัติทั่วไป ระบบการส่งต่อผู้ปุวยและการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ปุวยและ
ใช้ย าตามขอบเขตที่กฎหมายกาหนดบนพื้นฐานการดูแลรักษาแบบองค์รวม การปูองกันและควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลและชุมชน เทคนิคการทาให้ปราศจากเชื้อรวมทั้งการทาหัตถการเบื้องต้นตาม
ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
490707212

การบริการปฐมภูมิ 2
Primary Medical Care II

3(1-4-4)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และทักษะในการดูแลรักษาผู้ปุวยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติงานในการปฐมพยาบาลและการบริการปฐมภูมิ
แก่ผู้ปุวยประเภทต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันและในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลรักษาเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการบริการปฐมภูมิแบบองค์รวม ผสมผสานโดยบูรณาการ การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยโรค และให้การรักษาอย่าง
เหมาะสมตามขอบเขตวิชาชีพ การดูแลต่อเนื่องถึงที่บ้านและชุมชน การส่งต่อเพื่อการรักษาอย่างเหมาะสม ใน
กลุ่มโรค ความเจ็บปุวยและภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่พบบ่อยในชุมชนทั้งด้านอายุรกรรม (โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง) กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรมและอื่นๆที่พบบ่อยในชุมชนและนโยบายของรัฐบาล
490707213

การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
Community Health Promotion

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการถึงการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัว
ในแต่ละวัยทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม
4. เพื่อให้มีความสามารถในการประเมินและวินิจฉัย ความต้องการ ด้านการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคของบุคคล ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวม
5. เพื่อให้สามารถจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันโรคในสถานพยาบาลและในชุมชน
6. เพื่อให้มีทักษะการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ และประยุกต์ใช้ในสถานพยาบาลและในชุมชนแบบ
องค์รวม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการบริการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ความหมายและความส าคั ญ ของสุ ข ภาพ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง กลวิธีในการ
ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาวะของร่างกาย วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน ชุมชน วัดหรือสถานประกอบการให้เหมาะสมกับเพศและวัย นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค เพื่อการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนในสถานพยาบาล และชุมชน เช่น คลินิกเด็กดี คลินิกฝากครรภ์
คลินิกโภชนา การการวางแผนครอบครัว การเสริมภูมิคุ้ มกันโรค การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ การเยี่ยมหลัง
คลอด อนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัยโรงเรียน ปัญหาโภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุ และการวินิจฉัยชุมชน
490707214

อนามัยการเจริญพันธุ์
Reproductive Health

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญ ขอบเขตปัญหาและแนวโน้ม ของการ
อนามัยแม่และเด็ก
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาที่เป็นปกติของระบบสืบพันธุ์
ในเพศหญิงและชาย
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตสังคม รวมถึงหลักการ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องของสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด
4. เพื่อให้มีทักษะในการปูองกัน ส่งเสริมสุขภาพ การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
5. เพื่อให้มีความตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลการอนามัยเจริญพันธ์ในเพศหญิงและเพศชาย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ความสัมพันธ์และผลกระทบของออนามัยการเจริญพันธุ์ (การวางแผนครอบครัว
อนามัยแม่และเด็ก โรคเอดส์ มะเร็งในระบบสืบพันธุ์ โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธ ์ การแท้งและภาวะแทรกซ้อน
ภาวะมีบุตรยาก เพศศึกษา อนามัยวัยรุ่ น ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ) ของทุกกลุ่มอายุ หลักการ
พยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลรักษา ปูองกัน และส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของแม่และเด็กทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การดูแลสุขอนามัยของสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด ภาวะฉุกเฉิน
ทางสูตินรีเวชศาสตร์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูท ารกและเด็กวัยก่อนเรียน การ
ส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวที่มีบุตร สุขวิทยาทางเพศ การแก้ปัญหาสุขภาพของมารดาและทารกรวมทั้งการ
จัดการครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง
490707215

อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและนโยบายด้านสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถานพยาบาลและในชุมชน
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4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เพื่อจัดทาโครงการแก้ไขปัญหาของชุมชน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายและความสาคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อม นโยบายและ
กฎหมายด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้า การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
และสุขาภิบาลอาหารและน้าดื่มน้าใช้ การควบคุมกาจัดแมลงและสัตว์นาโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและ
อาคารสถานที่ อาชีว อนามัย และความปลอดภัย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเหตุราคาญ
มลพิษสิ่ งแวดล้ อม การสุ ขาภิ บ าลในภาวะฉุกเฉิน และการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม การวิเคราะห์
ผลกระทบทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
490707216

การฟื้นฟูสภาพ
Rehabilitation

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการฟื้นฟูสภาพของผู้ปุวย
2. เพื่อให้สามารถวางแผนการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย ให้เหมาะสมตามสภาวะของการเจ็บปุวย
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย การเล่นกีฬาและ สามารถเลือก
วิธีการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับบุคคล
4. เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด หลั ก การและสถานการณ์ เ จ็ บ ปุ ว ย ภาวะเสี่ ย งต่ อ ความพิ ก าร การปู อ งกั น ความพิ ก าร
ความหมาย ความส าคั ญ และรู ป แบบการฟื้ น ฟู ส ภาพ ผู้ ปุ ว ย การดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม ผสมผสาน
กายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัด การฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยในสถานบริการสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยที่บ้าน
และชุ ม ชน ระบบการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพและการส่ ง ต่ อ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพโดยชุ ม ชน กฎหมายและ
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการเลือกวิธีการออกกาลังกายและการกีฬาที่เหมาะสมกับ
บุคคลได้
490707300

การฝึกงาน
On the Job Training

3(300)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ
ในสถานพยาบาลและในชุมชนได้
2. เพื่อให้ฝึกการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมปูองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
สุขภาพ
3. เพื่อให้ฝึกการวินิจฉัยชุมชน เพื่อจัดทาโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนได้
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และการสร้างเครือข่ายกับชุมชน
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คาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนในโรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นการสร้างเครือข่ายกับชุมชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการดูแลสุขภาพของบุคคล
ครอบครัว ชุมชนแบบผสมผสาน และองค์รวมที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของชุมชน

การให้ความหมายระบบรหัสวิชา
หมวดวิชา/หมู่วิชา (กลุ่มวิชา)
ลาดับที่หมู่วิชา
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)

01) หมวดวิชาการศึกษา ได้จัดหมู่วิชาดังนี้
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาครุศาสตร์
หมู่วิชาหลักการศึกษา
หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน
หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
หมู่วิชาการประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา
หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
หมู่วิชาการบริหารการศึกษา
หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ
--------------ฯลฯ----------(02) หมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์
หมู่วิชาปรัชญา
หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา
หมู่วิชาภาษาศาสตร์
หมู่วิชาภาษาไทย
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
หมู่วิชาภาษาญี่ปุน
หมู่วิชาภาษาจีน
หมู่วิชาภาษามาเลย์
หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส
หมู่วิชาภาษาเยอรมัน
หมู่วิชาภาษาอิตาเลียน
หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศ
หมู่วิชาประวัตศิ าสตร์
หมู่วิชาภาษารัสเชีย
หมู่วิชาภาษาเกาหลี
หมู่วิชาภาษาลาว
หมู่วิชาภาษาเขมร
หมู่วิชาภาษาพม่า
หมู่วิชาภาษาเวียดนาม
หมู่วิชาภาษาสเปน
หมู่วิชาภาษาอาหรับ
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ลาดับที่หมู่วิชา
00
01
02
03
04
05
06
07
00
01
02
03
04
05
06
07
08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
(03)หมวดวิชาศิลปะศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชาดังนี้
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
หมู่วิชาพื้นฐานทางศิลปกรรม
หมู่วิชาวิจิตรศิลป์
หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ
หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
หมู่วิชานาฎศิลป์และการแสดง
หมู่วิชาดุริยางคศิลป์
--------------ฯลฯ----------(04)หมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้ คือ
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาสังคมศาสตร์
หมู่วิชาจิตวิทยา
หมู่วิชามานุษยวิทยา
หมู่วิชาสังคมวิทยา
หมู่วิชาภูมิศาสตร์
หมู่วิชารัฐศาสตร์
หมู่วิชานิติศาสตร์
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์
--------------ฯลฯ----------(05)หมวดวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้ คือ
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชานิเทศศาสตร์
หมู่วิชาการสื่อสาร
หมู่วิชาสิ่งพิมพ์
หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์
หมู่วิชาวิทยุ-โทรทัศน์
หมู่วิชาการโฆษณา
หมู่วิชาการถ่ายภาพ
หมู่วิชาภาพยนตร์
--------------ฯลฯ-----------

- 20 -

ลาดับที่หมู่วิชา
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
00
01
02
03
04
05
06
07

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
(06)หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เป็นจัดหมู่วิชา ดังนี้ คือ
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
หมู่วิชาการเลขานุการ
หมู่วิชาการบัญชี
หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร
หมู่วิชาการตลาด
หมู่วิชาการสหกรณ์
หมู่วิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
หมู่วิชาธุรกิจและการบริการ
หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หมู่วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
--------------ฯลฯ----------07)หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมู่วิชาฟิสิกส์
หมู่วิชาเคมี
หมู่วิชาชีววิทยา
หมู่วิชาดาราศาสตร์
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หมู่วิชาคณิตศาสตร์
หมู่วิชาสถิติประยุกต์
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
--------------ฯลฯ----------(08)หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ
หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน
หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
หมู่วิชาศิลปะประดิษฐ์
หมู่วิชาสิ่งทอ
--------------ฯลฯ-----------
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ลาดับที่หมู่วิชา
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
หมายเหตุ.

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
(09)หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเกษตรกรรม
หมู่วิชาปฐพีวิทยา
หมู่วิชาพืชไร่
หมู่วิชาพืชสวน
หมู่วิชาสัตวบาล
หมู่วิชาสัตวแพทย์
หมู่วิชาการประมง
หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หมู่วิชากีฎวิทยาโรคพืชและวัชพืช
หมู่วิชาวนศาสตร์
หมู่วิชาชลประทาน
หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร
หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร
หมู่วิชาเกษตรศึกษา
(10)หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมู่วิชาอุตสาหกรรม
หมู่วิชาเซรามิกส์
หมู่วิชาศิลปหัตกรรม
หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา
หมู่วิชาไฟฟูากาลัง
หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์
หมู่วิชาเครื่องกล
หมู่วิชาเทคนิคการผลิต
หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
หมู่วิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
หมู่วิชาเทคโนโลยีโลหะ
หมู่วิชาเทคโนโลยีด้านความเย็น
หมู่วิชาช่างยนต์
หมู่วิชาช่างกลเรือ
หมู่วิชาแมคคาทรอนิกส์

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 หน้า12-17

ส่วนที่ 3
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
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ส่วนที่ 3
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ – สกุล
นายพลเดช ศรีบุญเรือง
นางสาวศิริพร บุญเรือง
นายวิรัตน์ พรหมดี
นายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ
นายนคร โคตรโสภา
นายจาเนียร ก้อนด้วง

วุฒิการศึกษา
กศ.ม. บริหารการศึกษา
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ศศ.ม.พัฒนาบริหารศาสตร์
ศศ.ม.พัฒนาบริหารศาสตร์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
ครู ชานาญการ
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.2
ครู
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

7.

ว่าที่ร.ต.เวชมนต์ แสนโคตร

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
วท.ม.สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

วิชาที่สอน
การพัฒนาตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
จังหวัดศึกษา
จังหวัดศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
-การบริหารงานสาธารณสุข
-การสาธารณสุขและการสาธารณสุขมูล
ฐาน
-ระบาดวิทยา
-อนามัยสิ่งแวดล้อม
-การปูองกันและควบคุมโรค
-การบริหารงานสาธารณสุข
-การสาธารณสุขและการสาธารณสุขมูล
ฐาน
-ระบาดวิทยา
-อนามัยสิ่งแวดล้อม
-การปูองกันและควบคุมโรค

สถานที่ทางาน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
หนองสูง

สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
หนองสูง
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8.

นายทานอง กลางประพันธ์

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ

9.

นางสุภัทรา เจติโคตร

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ

10.

นายจุฬา อาจวิชัย

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วท.ม.สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

11.

นายพัทธนา กลางประพันธ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วท.ม.สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

-ระบาดวิทยา
-การปูองกันและควบคุมโรค
-การบริการปฐมภูมิ 1
-การบริการปฐมภูมิ 2
-การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
-การบริหารงานสาธารณสุข
-การบริการปฐมภูมิ 1
-การบริการปฐมภูมิ 2
-การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
-การฟื้นฟูสภาพ
-อนามัยเจริญพันธ์
-ระบาดวิทยา
-การปูองกันและควบคุมโรค
-อนามัยสิ่งแวดล้อม
-อนามัยเจริญพันธ์
-การบริหารงานสาธารณสุข
-การสาธารณสุขและการสาธารณสุขมูล
ฐาน
-การบริหารงานสาธารณสุข
-การสาธารณสุขและการสาธารณสุขมูล
ฐาน
-ระบาดวิทยา
-อนามัยสิ่งแวดล้อม
-อนามัยเจริญพันธ์
-การส่งเสริมสุขภาพชุมชน

โรงพยาบาลหนองสูง

โรงพยาบาลหนองสูง

โรงพยาบาลหนองสูง

โรงพยาบาลหนองสูง
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12.

นายคมสัน บุษภา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การ

13.

นางพิลัยพร กลางประพันธ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

14.

นายอนุพันธ์ ศิริชัยวัฒนกุล

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักวิชาการสาธารณสุข
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชานาญการ

15.

นายสุรสิทธิ์ คนขยัน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

-การบริการปฐมภูมิ 1
-การบริการปฐมภูมิ 2
-อนามัยเจริญพันธ์
-การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
-การฟื้นฟูสภาพ
-ระบาดวิทยา
-การปูองกันและควบคุมโรค
-อนามัยสิ่งแวดล้อม
-การบริหารงานสาธารณสุข
-อนามัยเจริญพันธ์
-การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
-การสาธารณสุขและการสาธารณสุขมูล
ฐาน
-อนามัยสิ่งแวดล้อม
-การปูองกันและควบคุมโรค
-การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
-ระบาดวิทยา
-ระบาดวิทยา
-การปูองกันและควบคุมโรค
-อนามัยสิ่งแวดล้อม
-การบริหารงานสาธารณสุข
-อนามัยเจริญพันธ์
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

โรงพยาบาลหนองสูง

สานักงานสาธารณสุข
อาเภอหนองสูง

สานักงานสาธารณสุข
อาเภอหนองสูง

สานักงานสาธารณสุข
อาเภอหนองสูง
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16.

นางมุกพัฒนะ แสนสุข

17.

นายทัยธรรมรส ปัททุม

18.

น.ส. ธราธร ไตรยวงค์

19

นางพนมเทียน วิเศษศรี

20

นายสุจินดา สุวรรณไตรย์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชานาญการ

-การบริการปฐมภูมิ 1
-การบริการปฐมภูมิ 2
-อนามัยเจริญพันธ์
-การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
-การฟื้นฟูสภาพ
สาธารณสุขศาสตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข -ระบาดวิทยา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ชานาญงาน
-การปูองกันและควบคุมโรค
-อนามัยสิ่งแวดล้อม
-การบริหารงานสาธารณสุข
-อนามัยเจริญพันธ์
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรชานาญการ
- เภสัช
- คุ้มครองผู้บริโภค
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักวิชาการสาธารณสุข - การบริหารงานสาธารณสุข
ชานาญการ
- การปูองกันและควบคุมโรค
- ระบาดวิทยา

สานักงานสาธารณสุข
อาเภอหนองสูง

- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักวิชาการสาธารณสุข
- นิติศาสตรบัณฑิต
ชานาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล บ้านบุ่ง
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

- ระบาดวิทยา
- การปูองกันและควบคุมโรค
- อนามัยสิ่งแวดล้อม

สานักงานสาธารณสุข
อาเภอหนองสูง

โรงพยาบาลหนองสูง
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านหนองแต้
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
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21

นางพัชรินทร์ กิตติวร
ประพันธ์

- พยาบาลศาสตร์
- พยาบาลเวชปฏิบัติ

22

นางเพ็ญสวรรณ สุวรรณ
ไตรย์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

23

นางมะลิดา กลางประพันธ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

24

นางกรรณิกา วังคะฮาต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

25

นางไทยนิยม อุทรัง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

26

นางนิยาวัน เลิศชาญ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

พยาบาลวิชาชีพ

- การบริการปฐมภูมิ 1
- การบริการปฐมภูมิ 2
- อนามัยเจริญพันธ์
- การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- การฟื้นฟูสภาพ
นักวิชาการสาธารณสุข - การปูองกันและควบคุมโรค
ชานาญการ
- การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
(รก. ผอ.รพ.สต.)
- ฝึกงาน 1
- ฝึกงาน 2
นักวิชาการสาธารณสุข - การปูองกันและควบคุมโรค
ชานาญการ
- การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
(รก. ผอ.รพ.สต.)
- ฝึกงาน 1
- ฝึกงาน 2
นักวิชาการสาธารณสุข - การปูองกันและควบคุมโรค
ชานาญการ
- การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
(รก. ผอ.รพ.สต.)
- ฝึกงาน 1
- ฝึกงาน 2
เจ้าพนักงานสาธารณสุข - การปูองกันและควบคุมโรค
อาวุโส
- การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
(รก. ผอ.รพ.สต.)
- ฝึกงาน 1
- ฝึกงาน 2
เจ้าพนักงานสาธารณสุข - การปูองกันและควบคุมโรค
ชานาญงาน
- การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
(รก. ผอ.รพ.สต.)
- ฝึกงาน 1
- ฝึกงาน 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเปูา
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านคาพอก
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านหนองแต้ อ.
หนองสูง
จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านโคกกลาง
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเปูา
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านงิ้ว
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
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27

นางพงษ์พรรณี ก้อนด้วง

- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพชานาญ
- พยาบาลศาสตร์
การ
- พยาบาลเวชปฏิบัติ

- การบริการปฐมภูมิ 1
- การบริการปฐมภูมิ 2
- อนามัยเจริญพันธ์
- การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- การฟื้นฟูสภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเปูา อ.หนองสูง
จ.มุกดาหาร

29

นางไอรัตน์ดา พันธ์โพธิ์

- พยาบาลศาสตร์
- พยาบาลเวชปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านคาพอก
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

30

นางเมฆสวรรณ บุรัตน์

- พยาบาลศาสตร์
- พยาบาลเวชปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ

- การบริการปฐมภูมิ 1
- การบริการปฐมภูมิ 2
- อนามัยเจริญพันธ์
- การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- การฟื้นฟูสภาพ
- การบริการปฐมภูมิ 1
- การบริการปฐมภูมิ 2
- อนามัยเจริญพันธ์
- การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- การฟื้นฟูสภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านโคกกลาง
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

ส่วนที่ 4
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
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ส่วนที่ 4
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
ที่ปรึกษา
1. นายพลเดช ศรีบุญเรือง
2. นางอัญญา ทวีโคตร
3. นายวิรุฬห์ ศุภกุล

ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
ที่

ชื่อ – สกุล

1.

นายวิรุฬห์

ศุภกุล

2.

นายวิรัตน์ พรหมดี

3.

นายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ

4.

นายอภิศักดิ์ วรรณไกรศรี

วุฒิการศึกษา
เภสัชศาสตร์บัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์
พบ.ม.
ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์
พบ.ม.พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ค.บ.วิทยาศาสตร์
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ครู อันดับ คศ.3

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ครู อันดับ คศ.2

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ครู ชานาญการ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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5.

นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์

ครู ชานาญการพิเศษ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ครู
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

8. นายบุญเยื้อน สุวรรณไตรย์

สาธารณสุขอาเภอคาชะอี

สานักงานสาธารณสุขอาเภอคาชะอี

9. นายนาถือ มโนขันธุ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองสูง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โรงพยาบาลหนองสูง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โรงพยาบาลหนองสูง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

โรงพยาบาลหนองสูง

6. นายกวิน
อ่อนแก้ว
7. นางกัญญาภัค สิงห์คา

10. นายจาเนียร ก้อนด้วง
11. ว่าที่ร.ต.เวชมนต์ แสนโคตร
12. นายทานอง กลางประพันธ์
13. นางสุภัทรา เจติโคตร
14. นายจุฬา อาจวิชัย

ศศ.บ.การประถมศึกษา
ศศ.ม.หลักสูตรและการสอน
ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คบ.การประถมศึกษา
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
วท.ม.สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วท.ม.สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองสูง
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15. นายสุรสิทธิ์ คนขยัน
16. นางพิลัยพร กลางประพันธ์
17. นายอนุพันธ์ ศิริชัยพัฒนกุล
18. นายพัฒนา กลางประพันธ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วท.ม.สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาบลคาพอก

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองสูง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองสูง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

โรงพยาบาลหนองสูง

ส่วนที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์
ความสอดคล้องของหลักสูตร

- 34 -

ส่วนที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร
ที่
1. นายพลเดช

ชื่อ – สกุล
ศรีบุญเรือง

วุฒิการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต
กศ.ม.บริหารการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2

2. นายวิรุฬห์

ศุภกุล

เภสัชศาสตร์บัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

3. นพ.อนุวัฒน์

แก้วเชียงหวาง

แพทยศาสตร์บัณฑิต
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ตาบลคาชะอี

