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ส่วนที่  1 

 

องค์ประกอบของหลักสูตร 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตร  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
( Certificate in Patient Care Giver) 

 
  

1.  ชื่อหลักสูตร      
     (ภาษาไทย)  :  ประกาศนียบัตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
     (ภาษาอังกฤษ)  :  Certificate in Patient Care Giver 
 
2.  ชื่อประกาศนียบัตร 
      (ภาษาไทย)  :  ประกาศนียบัตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
      (ภาษาอังกฤษ)    : Certificate in Patient Care Giver 
 
3.  หลักการและเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาว่า
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นหัวใจของการพัฒนาทั้งปวง พัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รัฐถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ในการที่จะให้คนไทยทุกคน มีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง จึงได้ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมจัดการศึกษา โดยก าหนด
หลักการที่ส าคัญในการจัดการศึกษาประการหนึ่ง ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนของสังคม รวมทั้ง
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการและหลากหลายในการปฏิบัติ เช่น มาตรา8(2)       
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 24 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มาตรา28  หลักสูตร
ต่างๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ โดยมีสาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้อง
มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

วิทยาลัยชุมชนตาก เป็น 1 ใน 19 แห่งของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศเป็นสถาบันการศึกษา
ของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งและด าเนินงานโดย
ใช้หลักการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2545 โดยการจัดตั้งและการด าเนินงานจะต้องเกิดจากความต้องการและความพร้อม
ของชุมชน บริหารจัดการตามปรัชญาและหลักการของวิทยาลัยชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็น
เจ้าของทุกขั้นตอน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือข่าย
และมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชน จังหวัด เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชน เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อันจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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บริบทโดยทั่วไปของจังหวัดตาก มีพ้ืนที่แบ่งออกเป็นสองด้าน คือ ด้านทิศตะวันออก มี 4 
อ าเภอคือ อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านตาก อ าเภอสามเงาและอ าเภอวังเจ้า ด้านทิศตะวันตก  มี 5 อ าเภอ
คือ อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระและอ าเภออุ้มผาง ในเขตด้าน
ทิศตะวันตกนี้  ติดกับตะเข็บชายแดนของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า มีระยะทางยาว 
580 กิโลเมตร ซึ่งยากต่อการควบคุมโรคและเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด จึงเป็นแหล่งแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเข้าสู่ประเทศไทย เช่น โรคมาลาเรีย โรควัณโรค  และโรคเท้าช้าง เป็นต้น โรงพยาบาลใน
จังหวัดตากที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง จึงต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพให้รองรับการบริการประชาชนได้มากขึ้น มีการขยายจ านวนเตียงในการให้บริการ ท าให้ต้อง
มีการเพิ่มจ านวนบุคคลากรทางด้านสุขภาพมารองรับการจัดบริการที่เพ่ิมข้ึน ทั้งก าลังคนด้านสุขภาพที่
ผลิตจากมหาวิทยาลัยและจากสถาบันการศึกษา รวมทั้งจากชุมชนเข้ามาท างานร่วมให้บริการแก่
ประชาชน นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ได้น าแนวคิดว่า 
ถ้าเราให้คนในชุมชนมีความรู้และยกระดับคนในชุมชนให้ดูแลกันเองหรือมีส่วนร่วมในทีมให้บริการ
สาธารณสุข จะท าให้การดูแลรักษาและปูองกันโรค เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เราเรียกโครงการนี้ว่า 
“โครงการเขื่อนสุขภาพ” (Health Dam) โดยการยกระดับคนในชุมชนให้รู้จักกับโรค รู้จักกับ
สาธารณสุขและรู้จักการปูองกันโรค  เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วย 

บุคคลากรที่คัดเลือกมาจากชุมชนให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมดูแลสุขภาพแก่ประชาชนใน
โรงพยาบาลที่ส าคัญสาขาหนึ่งคือผู้ช่วยเหลือคนไข้หรือพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ที่มีจ านวนมากใน
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง แต่พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านนี้โดยตรง โดยทางโรงพยาบาลแต่
ละแห่งจะรับมาฝึกกันเอง ท าให้มีความหลากหลายในด้านคุณภาพและเป็นภาระแก่สถานพยาบาล
และอาจเกิดผลกระทบต่อการดูแลคนไข้ได้ หากมีการจัดท าหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตอบสนองต่อ
ความต้องการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะช่วยยกระดับคุณภาพบริการได้ดีขึ้นและมีบุคคลากรด้าน
สุขภาพที่ช่วยดูแลบุคคลในครอบครัวและชุมชน ศูนย์เด็กเล็กหรือสถานดูแลคนชราได้อีกด้วย 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนตากจึงได้ร่วมมือกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตาก โดยนายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนตากและหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาโรงพยาบาลบ้านตาก  วิทยาลัยชุมชนตาก ได้
ร่วมกันจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพ่ือผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข  
โดยการคัดเลือกคนจากชุมชน เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม เมื่อส าเร็จแล้วส่งกลับไปปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลในถิ่นของตนเอง ในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดตาก 

 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ  
     4.1 วิทยาลัยชุมชนตาก ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      4.2  นายเด่นศักดิ์  หอมหวล  ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานหลักสูตร 
 
5. ปรัชญาของหลักสูตร  
    การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีพ้ืนฐานเบื้องต้นทางการดูแลผู้ปุวย มีความรู้และ
ความสามารถในการจัดเตรียมผู้ปุวย ช่วยเหลือผู้ปุวย การบริการ เพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ปุวยของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยใช้ศักยภาพความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือคนไข้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยยกระดับคุณภาพบริการของสถานพยาบาลและโรงพยาบาล 
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6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
6.1 เพ่ือผลิตพนักงานช่วยเหลือคนไขท้ี่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะได้อย่างเต็มที่ในการ 

ปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหรือศูนย์การดูแลผู้ปุวยเด็กผู้สูงอายุและผู้ปุวยเรื้อรัง 
6.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาแก่นักเรียนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและเพ่ิมโอกาส 

ในการหางานหรือประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตเพ่ือช่วยลดภาระแก่สังคม 
6.3 เพ่ือร่วมพัฒนากระบวนการให้บริการทางสุขภาพแก่ชุมชน ประชาชน ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งกระบวนการโดยเฉพาะในส่วน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 

7. ก าหนดการเปิดสอน       
   ตั้งแตป่ีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
 
8.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 8.1 จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 8.2 มีอายุระหว่าง 18– 45 ปี (ถ้าอายุมากกว่า 45 ปีแต่มีประสบการณ์ท างานด้านสาธารณสุขตั้งแต่   
          5 ปี ขึ้นไป วิทยาลัยชุมชนตากจะพิจารณาเป็นรายๆไป) 
 8.3 มีเจตคติท่ีดีต่องานสาธารณสุข 
     8.4 มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่วิทยาลัยก าหนด 
  
9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
     9.1 ใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยก าหนด 
     9.2 คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆที่ก าหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก
ของวิทยาลัย 
 
10. ระบบการศึกษา   
      ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ / หนึ่งภาคการศึกษา 
 
11. การคิดหน่วยกิต 
     การคิดหน่วยกิต ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 เป็นหลัก ดังนี้ 
     11.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระบบทวิภาค 
     11.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30ชั่ วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ      
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
     11.3 การฝึกงานหรือฝึกงานภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระบบทวิภาค 
     11.4 การท าโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
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12. จ านวนหน่วยกิต 
      ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร 
 
13. ระยะเวลาการศึกษา 
     ก าหนดเวลาศึกษาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 
 
14.  รหัสวิชา  ประกอบด้วยเลข 9 ตัว 

630707-A-BB    โดยความหมายของรหัส เป็นดังนี้ 
63   หมายถึง  รหัสจังหวัดตาก 
07 หมายถึง  รหัสหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
07 หมายถึง  รหัสหมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
A แทนตัวเลข หมายถึง ระดับของวิชา หรือ ลักษณะของวิชา ดังนี้ 
 1   หมายถึง  วิชาพ้ืนฐาน  หรือวิชาแกนหรือวิชาระดับต้น 
 2   หมายถึง  วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง 
          3   หมายถึง  วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ 
BB แทนตัวเลขล าดับที่ของรายวิชา (01-99) 
 

15.  โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

 1.  หมวดวิชาแกน       9        หน่วยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ       30 หน่วยกิต 
               2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     15 หน่วยกิต 
      2.2 กลุ่มวิชาชีพ       12 หน่วยกิต 
      2.3 วิชาการฝึกงาน       3 หน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร 

 

1. หมวดวิชาแกน                         9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา          ชื่อวิชา      น(ท-ป-ศ) 
630707101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  3(2-2-5)

    Human Anatomy and Physiology 
630707102 หลักเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค  3(2-2-5) 
   Principle of Pharmacy and Customer Protection 

      630707103 การจัดการบริการสุขภาพ    3(3-0-6)
   Health Services Management 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ          30   หน่วยกิต 
 

     2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ      15   หน่วยกิต 
 

     รหัสวิชา  ชื่อวิชา      น(ท-ป-ศ) 
     630707201  การปูองกันและควบคุมโรค   3(2-2-5) 

   Prevention and Disease Control  
     630707202  การบริการปฐมภูมิ    3(2-2-5) 

   Primary Medical Care  
     630707203  การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม    3(2-2-5) 

   Holistic Health Promotion  
     630707204  อนามัยสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

   Environmental Health  
     630707205  การฟ้ืนฟูสภาพ     3(2-2-5) 

   Rehabilitation  
 

    2.2 กลุ่มวิชาชีพ         12   หน่วยกิต 
 

    รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(ท-ป-ศ) 
     630707206  หลักการดูแลผู้ปุวยทั่วไป           3(2-2-5) 

Principle of General Patient Care  
     630707207  หลักการดูแลผู้ปุวยเฉพาะ           3(2-2-5) 

Principle of Specific Patient Care 
     630707208  หลักปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยทั่วไป          3(0-6-3) 

Practice of General Patient Care 
     630707209  หลักปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยเฉพาะ          3(0-6-3) 

Practice of Specific Patient Care  
 

   2.3 วิชาการฝึกงาน        3   หน่วยกิต 
 

     รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(ท-ป-ศ) 
     630707310  การฝึกงาน            3(300) 

    On the Job Training 
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แผนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

630707101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
630707102 หลักเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค 3(2-2-5) 
630707206 หลักการดูแลผู้ปุวยทั่วไป 3(2-2-5) 
630707204 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
630707202 การบริการปฐมภูมิ 3(2-2-5) 

 รวม 15(10-10-25) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

630707103 การจัดการบริการสุขภาพ 3(3-0-6) 
630707205 การฟ้ืนฟูสภาพ 3(2-2-5) 
630707203 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 3(2-2-5) 
630707201 การปูองกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
630707207 หลักการดูแลผู้ปุวยเฉพาะ 3(2-2-5) 

 รวม 15(11-8-26) 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

630707208 
630707209 
630707300 

หลักปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยทั่วไป 
หลักปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยเฉพาะ 
การฝึกงาน   

3(0-6-3) 
3(0-6-3) 
3(300) 

 รวม 9(0-312-6) 
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16. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
      การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2545  
      โดยมีเกณฑ์การประเมินผล แบบอิงเกณฑ์ คือ  
 

ระดับผลการเรียน ค่าระดับผลการเรียน ความหมายของผลการเรียน 
A 4.0 ดีเยี่ยม (excellent) 
B+ 3.5 ดีมาก (very good) 
B 3.0 ดี (good) 
C+ 2.5 ค่อนข้างดี (above average) 
C 2.0 พอใช้ (average) 
D+ 1.5 อ่อน (below average) 
D 1.0 อ่อนมาก (poor) 
F 0 ตก (fail) 
S - หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในระดับพอใจ 
U -  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในระดับไม่พอใจ 
P - หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในระดับผ่าน (Pass) 
W - หมายถึง ผลการเรียนเนื่องจากถอนรายวิชาเรียน 

(Withdrawal) 
I - หมายถึง ผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ 

(Incomplete) 
AU - หมายถึง การร่วมฟังไม่มีการประเมินผล ไม่นับ

หน่วยกิต เพ่ือการจบหลักสูตร 
 

      S และ U  หมายถึง  ใช้ส าหรับบางรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และไม่น าไปหาค่าผลการเรียนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 

รายละเอียดรายวิชา 
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รายละเอียดรายวิชา 
 

1.  หมวดวิชาแกน  หมายถงึ รายวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการเรียนรายวิชาเฉพาะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

630707101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์   3(2-2-5) 
 Human  Anatomy  and  Physiology  
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบและต าแหน่งที่อยู่ของอวัยวะต่าง ๆ  
 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการท างานของระบบต่างๆในร่างกาย 
 3.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง  หน้าที่ และความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ 
             ของร่างกายในภาวะปกติ   

4.  เพ่ือให้สามารถวินิจฉัยภาวะผิดปกติจากการแปรเปลี่ยนของการท างานของร่างกาย  
5.  เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง และผู้อ่ืน 
6.  เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมาย ความส าคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและค าศัพท์ทาง
กายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ลักษณะ ต าแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ
ของร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 
ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่การท างานของร่างกายมนุษย์ที่ท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ในภาวะปกติในวัยต่างๆ 
ครอบคลุมหน้าที่การท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่างๆ ของร่างกายซึ่งท าหน้าที่
ประสานกันเพ่ือให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล (Homeostasis) 
 
 

630707102 หลักเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค 3(2-2-5) 
 Principle of Pharmacy and Customer Protection  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของยาตามพระราชบัญญัติ 
 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่ร่างกายจัดการกับยาและวิธีการออกฤทธิ์ 
             ของยาในร่างกาย 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ยา และการใช้ยาเท่าที่จ าเป็น 
4. เพ่ือให้มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ยาหรือการสั่งใช้ยาได้อย่างปลอดภัย 
5. เพ่ือให้มีความตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ยาที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 

 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา อันตรายจากการใช้ยา หลักการใช้ยา การค านวณยาตาม
หลักเภสัชกรรมเบื้องต้น การแบ่งกลุ่มยา ความหมายและความส าคัญของยาตามพระราชบัญญัติ  
วัตถุประสงค์ของการใช้ยารูปแบบและวิถีทางการใช้ยา มีการดูดซึมยา การกระจายของยา การ
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เปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกายและการขับถ่ายยา  การออกฤทธิ์ของยาและให้ผลต่อระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย (Systemic Pharmacology) อาการข้างเคียงและข้อห้ามใช้ยาตามบทบาทที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจ าบ้าน ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับการใช้
สมุนไพร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การประยุกต์สมุนไพรในงานสาธารณสุข อาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริหารเวชภัณฑ์ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
 
 

630707103      การจัดการบริการสุขภาพ                  3(3-0-6) 
                                       Health Services Management 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ ระบบบริการ
สาธารณสุขและการบริหารสาธารณสุข  

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพ  จรรยาวิชาชีพ กลไกควบคุม
จรรยาวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพบริการ หลักการทางเวชระเบียนและสถิติสุขภาพ 

3. เพ่ือให้มีทักษะเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุขและการบริหาร
สาธารณสุข  

4. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขให้เป็นไป
ตามจรรยาวิชาชีพและมีคุณธรรม  จริยธรรม และการด าเนินชีวิต 

5. เพ่ือให้มีความตระหนักถึงความส าคัญการจัดบริการสุขภาพ   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ ระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ การสาธารณสุข หลักการ
บริหารงานสาธารณสุข นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข  โครงสร้ างการบริหารงาน
สาธารณสุข เทคนิคการบริหารสาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพโดยเน้นการท างานเป็นทีม 
การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หลักการทางเวชระเบียนและสถิติ
สุขภาพ ความส าคัญ องค์ประกอบ ขอบเขต  และกลไกลการควบคุม จรรยาวิชาชีพด้านสาธารณสุข  
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและสิทธิผู้ปุวย รวมทั้ง
ศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารงาน
สาธารณสุข การชันสูตรบาดแผล และชันสูตรพลิกศพ การเขียนรายงานชันสูตรบาดแผล และรายงาน
ชันสูตรพลิกศพ การเป็นพยานทางการแพทย ์
 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  รายวิชาที่ เป็นแก่นแท้หรือจุดเน้นของหลักสูตร แสดง
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ต้องการสร้างความเป็นนักวิชาการนักวิชาชีพ    
ผู้ประกอบอาชีพ หรือนักคิดสร้างสรรค์ มีรายวิชา ดังนี้ 
 
630707201 การปูองกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
 Prevention and Disease Control  
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
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          2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการปูองกันและควบคุมโรค ตลอดจนการ 
             ควบคุมโรคระบาด 
          3. เพ่ือให้มีทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษา การปูองกัน และควบคุม โรคติดต่อ 
             และโรคไม่ติดต่อส าคัญ 
          4. เพ่ือให้มีความตระหนักถึงความส าคัญและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาความหมายและค าจ ากัดความเก่ียวกับการเกิดโรค ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ ปัจจัยและองค์ประกอบส าคัญของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่ยัง
ไม่ทราบสาเหตุและโรคประจ าถิ่น ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
การระบาดของโรค  ผลกระทบของโรคที่มีต่อสุขภาพกายและจิตใจ หลักและวิธีการการปูองกันและ
ควบคุมโรคและพาหะน าโรค ภูมิคุ้มกันโรคและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมโรคระบาด  
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การปูองกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า การตอบสนองภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข การปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลและชุมชน เทคนิคการท า
ให้ปราศจากเชื้อรวมถึงยุทธศาสตร์ในการวางแผนปูองกันโรคต่างๆ 
 
 

630707202 การบริการปฐมภูมิ  3(2-2-5) 
 Primary  Medical Care   
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลและการดูแลปฐมภูมิ 
2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจขอบเขต บทบาท และหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาลและการดูแล 
   ปฐมภูมิ 
3. เพ่ือให้มีความสามารถในการตรวจวินิจฉัย การปฐมพยาบาล การดูแลรักษาผู้ปุวยเบื้องต้น  
4. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีในการปฐมพยาบาลและการดูแลปฐมภูมิ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาแนวคิดหลักการ วิธีการปฐมพยาบาล การตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ปุวยปฐมภูมิ 
เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ปุวย การปฐมพยาบาลในภาวะต่างๆ การช่วยเหลือผู้ปุวยในภาวะฉุกเฉินที่พบ
บ่อยในชุมชน การใช้ยาเพ่ือการรักษาเบื้องต้น ตามขอบเขตที่ก าหนด การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยา การให้ข้อมูลข่าวสารด้านยารวมถึงศึกษาหลักเวชปฏิบัติทั่วไป ระบบการส่งต่อผู้ปุวยและการเยี่ยม
บ้าน เพ่ือติดตามผู้ปุวยและใช้ยาตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนดบนพื้นฐานการดูแลรักษาแบบองค์รวม 
การปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลและชุมชน เทคนิคการท าให้ปราศจาก
เชื้อ รวมทั้งการท าหัตถการเบื้องต้นตามขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 
630707203 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 3(2-2-5) 
 Holistic Health Promotion  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
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2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการถึงการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัว  
     ในแต่ละวัยทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน 
3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินปัญหาสุขภาพและการวินิจฉัย ความ

ต้องการส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค แบบองค์รวม 
4. เพ่ือให้มีความสามารถในการจดับริการส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันโรคในสถานพยาบาล

และในชุมชนแบบองค์รวม 
5. เพ่ือให้มีทักษะการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ และประยุกต์ใช้ในสถานพยาบาลและใน 

 ชุมชนแบบองค์รวม 
6. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีในการบริการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ความหมาย และความส าคัญของสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ 
การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง กลวิธี
ในการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาวะของร่างกายวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ชุมชน วัดหรือสถานประกอบการให้เหมาะสมกับเพศและวัย 
นโยบายการส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรค การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล  ครอบครัว  และชุมชนในสถานพยาบาล และ
ชุมชน เช่น คลินิกเด็กดี คลินิกฝากครรภ์ คลินิกโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค  การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ การเยี่ยมหลังคลอด อนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัยโรงเรียน  
ปัญหาโภชนาการ  การดูแลผู้สูงอายุ  และการวินิจฉัยชุมชน 
 
630707204 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 Environmental Health   
วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและนโยบายด้านสุขาภิบาลและอนามัย 
    สิ่งแวดล้อม 
2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความ 
    ปลอดภัย 
3.  เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ    
    ปลอดภัยในสถานพยาบาลและในชุมชน 
4.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและ 
    ความปลอดภัย เพ่ือจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายและความส าคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อม นโยบาย
และกฎหมายด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ า การจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  สุขาภิบาลอาหารและน้ าดื่มน้ าใช้ การควบคุมก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การ
สุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การควบคุมมลพิษทาง
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อากาศ การควบคุมเหตุร าคาญ มลพิษสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน  และการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ปุวย 
2. เพ่ือให้สามารถวางแผนการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ปุวย ให้เหมาะสมตามสภาวะของการเจ็บปุวย 
3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาและ 
   สามารถเลือกวิธีการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับบุคคล 
3. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิด หลักการและสถานการณ์เจ็บปุวย ภาวะเสี่ยงต่อความพิการ การปูองกัน
ความพิการ ความหมาย ความส าคัญและรูปแบบการฟ้ืนฟูสุขภาพ ผู้ปุวย การดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม ผสมผสานกายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด การฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ปุวยในสถานบริการสุขภาพ และการ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวยที่บ้านและชุมชน ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งต่อ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชุมชน กฎหมายและพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการเลือกวิธีการออกก าลัง
กายและการกีฬาที่เหมาะสมกับบุคคล 
 
630707206          หลักการดูแลผู้ปุวยทั่วไป       3(2-2-5) 

                             Principle of General Patient Care 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดูแลผู้ปุวย การใช้อุปกรณ์ การซักประวัติ      
การตรวจร่างกาย หลักการส่งตรวจห้องปฏิบัติการ ในสภาวะต่างๆ  

2. เพ่ือให้มีทักษะในการดูแลผู้ปุวยเบื้องต้นที่มารับการรักษาในสถานพยาบาล และมีทักษะ
ในการช่วยดูแลผู้ปุวยในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานในทีมดูแลรักษาพยาบาลผู้ปุวยประเภทต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันและในการประกอบอาชีพ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการพ้ืนฐานในการดูแลผู้ปุวย การช่วยเหลือผู้ปุวยในภาวะวิกฤติ การท างาน
เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ การดูแลที่มีผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง การปฐมพยาบาลผู้ปุวยประเภทต่างๆ การ
ประเมินสภาพผู้ปุวย การวัดสัญญาณชีพ การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย การดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยประเภทต่างๆ โดยบูรณาการ การซักประวัติ         
การตรวจร่างกาย  หลักการช่วยน าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การน าส่งผู้ปุวยตรวจทางรังสีวิทยา
อย่างเหมาะสมกับประเภทผู้ปุวย โภชนาการและการจัดอาหารส าหรับผู้ปุวย 
 

 

630707205 การฟื้นฟูสภาพ 3(2-2-5) 
 Rehabilitation  
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630707207      หลักการดูแลผู้ปุวยเฉพาะ               3(2-2-5) 
                          Principle of Specific Patient Care 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดูแลผู้ปุวยเฉพาะกลุ่ม ที่มีความเฉพาะโรค 
    เฉพาะกลุ่มอายุ ในสถานพยาบาล  
2.  เพ่ือให้มีทักษะในหลักการปูองกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคและการท าให้ปราศจาก    
    เชื้อในสถานพยาบาล 
3.  เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานในทีมดูแลรักษาพยาบาลผู้ปุวยประเภทต่างๆ ใน 
    ชีวิตประจ าวันและในการประกอบอาชีพ 
4.  เพ่ือให้มีความตระหนักในการท างานเป็นทีม การดูแลผู้ปุวยเฉพาะโรค 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการดูแลผู้ปุวยเฉพาะกลุ่มต่างๆที่มีความเฉพาะโรค เฉพาะกลุ่มอายุ การดูแล
ผู้สูงอายุ การดูแลผู้ปุวยเด็ก  การดูแลผู้ปุวยวิกฤติ การดูแลผู้ปุวยเฉพาะโรค การดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
และหลักการปูองกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลและการท าให้ปราศจากเชื้อ 
หลักการท างานเป็นทีมในการดูแลผู้ปุวยเฉพาะ 
 
630707208   หลักปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยทั่วไป              3(0-6-3) 

                          Practice of General Patient Care 
ต้องมีพื้นฐานการเรียน  หลักการดูแลผู้ปุวยทั่วไป และหลักการดูแลผู้ปุวยเฉพาะมาก่อน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยเฉพาะกลุ่มและการดูแลผู้ปุวยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือให้มีทักษะในการช่วยน าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การน าส่งผู้ปุวยตรวจทางรังสี
วิทยา การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยและการจัดอาหารส าหรับผู้ปุวย 

3. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานในทีมดูแลรักษาพยาบาลผู้ปุวยประเภทต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันและในการประกอบอาชีพ 

4. เพ่ือให้มีความตระหนักในการท างานเป็นทีม การดูแลผู้ปุวยในสภาวะการณ์ต่างๆ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติงานตามหลักการพ้ืนฐานในการดูแลผู้ปุวย การช่วยเหลือผู้ปุวยในภาวะวิกฤติ 
การท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ การดูแลที่มีผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง การปฐมพยาบาลผู้ปุวยประเภท
ต่างๆ การประเมินสภาพผู้ปุวย การวัดสัญญาณชีพ การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน  การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย   ฝึกปฏิบัติการดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยประเภทต่าง ๆ โดยบูรณา
การ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย  การช่วยน าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสี
วิทยาอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทผู้ปุวย และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโภชนาการ การจัดอาหาร
ส าหรับผู้ปุวยและสุขาภิบาลอาหาร 
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630707209      หลักปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยเฉพาะ  3(0-6-3) 
                             Practice of Specific Patient Care 

ต้องมีพื้นฐานการเรียน    หลักการดูแลผู้ปุวยทั่วไปและหลักการดูแลผู้ปุวยเฉพาะมาก่อน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยเฉพาะกลุ่มต่างๆที่มีความเฉพาะโรค เฉพาะ
และกลุ่มอายุ ที่มารับการรักษาในสถานพยาบาล 

2. เพ่ือให้มีทักษะในการปูองกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลและการท า
ให้ปราศจากเชื้อ 

3. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานในทีมดูแลรักษาพยาบาลผู้ปุวยประเภทต่างๆ    
ในชีวิตประจ าวันและในการประกอบอาชีพ 

4. เพ่ือให้มีความตระหนักในการท างานเป็นทีม การดูแลผู้ปุวยในสภาวะการณ์ต่างๆ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยเฉพาะกลุ่มต่างๆที่มีความเฉพาะโรค เฉพาะกลุ่มอายุการดูแล
ผู้สูงอายุ การดูแลผู้ปุวยเด็ก การดูแลผู้ปุวยวิกฤติ การดูแลผู้ปุวยเฉพาะโรค การดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
และฝึกปฏิบัติปูองกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลและการท าให้ปราศจากเชื้อ การ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล และการควบคุมการก าจัดแมลงและสิ่งน าโรคที่กระทบต่อสุขภาพ
ผู้ปุวย 
 
 

630707310     การฝึกงาน                   3(300)  
                                          On the Job Training 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ทางด้านการดูแลผู้ปุวยไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลสุขภาพในสถานพยาบาลและในชุมชน 

2. เพ่ือให้ฝึกการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ปุวยกลุ่มต่างๆแบบองค์รวมจนมีทักษะความ
ช านาญสามารถน าไปดูแลผู้ปุวยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติงานด้านการดูแลและช่วยเหลือผู้ปุวยกลุ่มต่างๆ ในโรงพยาบาลตามข้อก าหนดใน
การท าหัตถการช่วยเหลือผู้ปุวยทั้งผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอกตามกรอบบทบาทที่ก าหนด เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะในด้านการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน แบบผสมผสาน  และองค์รวมที่สอดคล้อง
กับปัญหาสุขภาพและบริบทของชุมชน 
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การให้ความหมายระบบรหัสวิชา 
หมวดวิชา/หมู่วิชา (กลุ่มวิชา) 

ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 
 

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 
22 

(01) หมวดวิชาการศึกษา  ได้จัดหมู่วิชาดังนี้ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาครุศาสตร์ 
หมู่วิชาหลักการศึกษา 
หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 
หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ 
--------------ฯลฯ----------- 
(02) หมวดวิชามนุษยศาสตร์  ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
หมู่วิชาปรัชญา 
หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
หมู่วิชาภาษาไทย 
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
หมู่วิชาภาษาญี่ปุุน 
หมู่วิชาภาษาจีน 
หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
หมู่วิชาภาษาอิตาเลียน 
หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศ 
หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
หมู่วิชาภาษารัสเชีย 
หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
หมู่วิชาภาษาลาว 
หมู่วิชาภาษาเขมร 
หมู่วิชาภาษาพม่า 
หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
หมู่วิชาภาษาสเปน 
หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
--------------ฯลฯ----------- 
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ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา 
 

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 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 

(03)หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์  ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
หมู่วิชาพ้ืนฐานทางศิลปกรรม 
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----------- 
(06)หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  ได้เป็นจัดหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
หมู่วิชาการเลขานุการ 
หมู่วิชาการบัญชี 
หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
หมู่วิชาการตลาด 
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ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา 
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 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 

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----------- 
(09)หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเกษตรกรรม 
หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
หมู่วิชาพืชไร่ 
หมู่วิชาพืชสวน 
หมู่วิชาสัตวบาล 
หมู่วิชาการประมง 
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ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 

00 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

หมู่วิชาการประมง 
หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
หมู่วิชากีฎวิทยาโรคพืชและวัชพืช 
หมู่วิชาวนศาสตร์ 
หมู่วิชาชลประทาน 
หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 
หมู่วิชาเกษตรศึกษา 
--------------ฯลฯ----------- 
 
(10)หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
หมู่วิชาอุตสาหกรรม 
หมู่วิชาเซรามิกส์ 
หมู่วิชาศิลปหัตกรรม 
หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุหตสากรรม 
หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา 
หมู่วิชาไฟฟูาก าลัง 
หมู่วิชาเครื่องกล 
หมู่วิชาเทคนิคการผลิต 
หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีโลหะ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีด้านความเย็น 
หมู่วิชาช่างยนต์ 
หมู่วิชาช่างกลเรือ 
หมู่วิชาแมคคาทรอนิกส์ 
--------------ฯลฯ----------- 
 

หมายเหตุ.  
อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545  หน้า12-17 

*************************************************** 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ส่วนที่ 3 

 
 

ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 
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ส่วนที่ 3 
 

ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
1. นายแพทย์พิเชฐ   

 
บัญญัติ MPH Public Health 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
แพทย์ศาสตรบัณฑิต 

นายแพทย์ ด้านเวชกรรมปูองกัน 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา
โรงพยาบาลบ้านตาก 

- การจัดการบริการ
สุขภาพ 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

2. นางสาวกิรตา    คงเมือง สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ - การปูองกันและ
ควบคุมโรค 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

3. เภสัชกรธนารักษ ์ แสงเงิน เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชกรปฏิบัติการ - หลักเภสัชกรรมและ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

4. นางภิพาภรณ์   
   

โมราราช สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ - อนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

5 นายวิวัฒน์ โมราราช สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝุายอาชีวอนามัย 
บริษัทผาแดงอินดัสทรี จ ากัด 

- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม บริษัทผาแดงอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

6 นางสุภาภรณ์ บัญญัติ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ - การพัฒนาตน 
- การฝึกงาน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

7. นางอัณณ์ฉัตร อินภิรมย์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 
 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ - การส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม 
- หลักปฏิบัติการดูแล
ผู้ปุวยเฉพาะ 

โรงพยาบาลบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
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8. นางสาววราพร คุ้มอรุณรัตนกุล พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้สูงอายุ) 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ - หลักการดูแลผู้ปุวย
เฉพาะ 

โรงพยาบาลบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

9. นางสาววรณัน    เขียวพุทธ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(กายภาพบ าบัด) 

นักกายภาพบ าบัด - การฟ้ืนฟสูภาพ โรงพยาบาลบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

10. นางวรวรรณ พุทธวงศ ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลสตรี) 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ - หลักการดูแลผู้ปุวย
ทั่วไป 
- หลักปฏิบัติการดูแล
ผู้ปุวยทั่วไป 

โรงพยาบาลบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

11 นางปิย์วรา           ตรีบุปพชาติสกุล พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลเด็ก) 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย์ 

โรงพยาบาลบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

12 นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาธารณสุขอ าเภอแม่สอด จังหวัดศึกษา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

13. นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1 

วิทยาลัยชุมชนตาก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
 
 

คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
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ส่วนที่ 4 
 

คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
 

ที่ปรึกษา 
 1. นายชวพันธ์  ชวเจริญพันธ์  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
 2. นางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
 3. นายปิยศักดิ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
 

คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1. นายแพทย์พิเชฐ    บัญญัติ MPH Public Health 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แพทย์ศาสตรบัณฑิต 

นายแพทย์ ด้านเวชกรรมปูองกัน 9 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาโรงพยาบาล
บ้านตาก 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

2. นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แพทยศาสตรบัณฑิต 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

3. นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

4. นางสาวกิรตา    คงเมือง สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

5. เภสัชกรธนารักษ์ แสงเงิน เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชกร ช านาญการ 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
6. นางภิพาภรณ์   

   
โมราราช สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ โรงพยาบาลบ้านตาก 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
7 นายวิวัฒน์ โมราราช สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝุายอาชีวอนามัย  
บริษัทผาแดงอินดัสทรี จ ากัด 

บริษัทผาแดงอินดัสทรี (มหาชน) จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

8 นางสุภาภรณ์ บัญญัติ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

9. นางสาววราพร คุ้มอรุณรัตนกุล พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้สูงอายุ) 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบ้านตาก 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

10. นางอัณณ์ฉัตร อินภิรมย์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบ้านตาก 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

11. นางสมร เพชรอัมพร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

12. นางสาววรณัน    เขียวพุทธ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(กายภาพบ าบัด) 

นักกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลบ้านตาก 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

13. นางวรวรรณ เล้าชัยวัฒน์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลสตรี) 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบ้านตาก 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

14 นางปิย์วรา ตรีบุปพชาติสกุล พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลเด็ก) 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบ้านตาก 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
15. นายธวิน    อินปูล า สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ โรงพยาบาลท่าสองยาง 

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
16. นางสาวรัชดา     โพธิ์ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) นักรังสีการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลบ้านตาก 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
17. นายวรุตม์ อ๊อดทรัพย์ เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชกร ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลบ้านตาก 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
18. ทันตแพทย์พัลลภ ตรีบุปพชาติสกุล 

 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทย์ ช านาญการ โรงพยาบาลบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

19. นางบุญคุ้ม อ่ าเจ๊ก 
 

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต นักการแพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5  
 
 

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์  
   ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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ส่วนที่ 5 
 

ผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสตูร 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1. นายปิยศักดิ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ผู้อ านวยการวิทยาเขตขอนแก่น  ระดับ 9
ผู้อ านวยการวิทยาเขตตาก  ระดับ 8 
 

2. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ MPH Public Health 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
แพทย์ศาสตรบัณฑิต 
 

นายแพทย์ ด้านเวชกรรมปูองกัน 9 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาโรงพยาบาล
บ้านตาก 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
 

3. นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
แพทยศาสตรบัณฑิต 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

4. ดร.ศุภกฤต กันต์ธีราทร ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ครู คศ 1 ครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตาก 5 ปี 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
5. นายเด่นศักดิ ์ หอมหวล คอ.ม.(เครื่องกล)  

คอ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายวิชาการ ครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตาก 4 ปี 

6. นายประยงค์ 
 

ศรีไพรสนท ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
 

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตาก 2 ปี 

7. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 

นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ
พิเศษ  

สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

8. นางวัชราภรณ์   ภู่พุกก์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสามเงา 
จังหวัดตาก 
 

9. นางสาวพนิดา กาวิน า พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด 
จังหวัดตาก 

10. นางสาวสมถวิล จึงกระแพ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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