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ส่วนที่ 1
องค์ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กพิการ
Certificate in Caregiver for Children with Disabilities
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: ประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กพิการ
: Certificate in Caregiver for Children with Disabilities

2. ชื่อประกาศนียบัตร
(ภาษาไทย)
: ประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กพิการ
(ภาษาอังกฤษ)
: Certificate in Caregiver for Children with Disabilities
3. หลักการและเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร
จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดหนึ่ งที่มี คนพิการเป็นจ านวนมาก ทั้งพิการโดยกาเนิดและพิการที่เกิดขึ้น
ภายหลัง ฐานข้อมูลทะเบียนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี 2558 บ่งชี้ว่า จังหวัดสระแก้วมีผู้พิการ
จานวนทั้งสิ้น 14,058 คน แบ่งเป็นความพิการทางการเห็น 1,482 คน ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
2,371 คน ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 6,626 คน ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1,466 คน
ความพิการทางสติปัญญา 1,358 คน ความพิการทางการเรี ยนรู้ 682 คน ความพิการทางออทิสติก 73 คน
ความพิการซ้อน 1,134 คน จากข้อมูลดังกล่าว คนพิการเหล่านี้ ส่วนใหญ่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ต้องเป็นภาระของ
ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่มีความยากจนอยู่แล้ว คนพิการเป็นผู้ที่มีความสามารถ แต่เมื่อไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง เป็นผลให้คนพิการมีปัญหาและอุปสรรคในการดารงชีวิต ทั้งด้านการเคลื่อนไหว การสื่อสาร อารมณ์ สังคม
สติปัญญา การเรียนรู้ คนพิการมีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาและการดารงชีวิตอิสระ ต้องการการดูแล
ช่วยเหลือมากกว่าคนทั่วไป เพื่อให้สามารถเรียนรู้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน และเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้
จังหวัดสระแก้วเป็นสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ผู้พิการบางคนอยู่ห่างไกล
มีฐานะยากจน เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ อีกทั้งผู้ดูแลยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้พิการ และยังก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจตามมาอีกมาก ก่อให้เกิดความไม่สุขสบาย
ทางใจ เสมือนชีวิตถูกทอดทิ้ง จากปรากฏการณ์ดังกล่าววิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้ดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการจังหวัดสระแก้ว มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ดาเนินการร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งหน่วยทางการศึกษา การสาธารณสุขชุมชน ครอบครัว โดยรวม คือ ครู หมอ พ่อและแม่ เน้นในเรื่องการ
ดูแลเด็กพิการโดยคนในครอบครัว จากการดาเนินการติดตามประเมินผลเด็กพิการของผู้ปกครองที่ผ่านการอบรมใน
โครงการพบว่า ครอบครั วที่เข้ารั บการอบรมอย่างต่อเนื่อง เด็กพิการมีพัฒนาที่ดีขึ้น ดารงชีวิตอิสระได้มากขึ้น
และลดภาระพึ่งพิงครอบครัว อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ปกครองจะดูแลเด็กพิการได้ดขี ึ้น แต่การดูแลและส่งเสริมเด็กพิการ
ให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องยังต้องการการพัฒนาที่ครอบคลุมรอบด้าน ต้องการความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วน และการศึกษาข้อมูลโดยรวมพบว่า ผู้ดูแลเด็กพิการและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งผู้ที่มี
บทบาทหน้าที่ในการดูแลเด็กพิการ เช่น พี่เลี้ยงเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนเรียน
รวมยังขาดความรู้และทักษะในการดูแลเด็กพิการ ประกอบกับชุมชนมีความต้องการผู้ดูแลเด็กพิ การที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เจตคติที่ดี มีความรู้ความเข้าและทักษะในการพัฒนาเด็กพิการ ทั้งในระดับครัวเรือน สถานประกอบการ
โรงเรียนเรียนรวม และในศูนย์การศึกษาพิเศษ และองค์การอื่นๆ
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ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารในจั ง หวั ด สระแก้ ว ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ างมี คุ ณ ภาพ
และต่อเนื่อง วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจึงได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กพิการขึ้น
4. หน่วยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5 . ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพบุ คคลให้มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กพิการ มีคุณธรรม จริยธรรม และศรัทธา
ในวิชาชีพ
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ดังนี้
6.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีการพัฒนาเด็กพิการ
6.2 มีทักษะการส่งเสริมและพัฒนาเด็กพิการได้สอดคล้องกับสถานภาพความพิการ และความต้องการ
จาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
6.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาเด็กพิการ
6.4 มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
6.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และทางานแบบรวมพลัง
กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กาหนดการเปิดสอน
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์และวิธีการที่วิทยาลัยชุมชนกาหนด
หรือวิทยาลัยชุมชนอาจจัดทา
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
10. ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็น 2
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ

11. แผนการรับนักศึกษา/จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา 20 คน
12. การคิดหน่วยกิต
เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2556 ดังนี้
12.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิต ระบบทวิภาค
12.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
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12.3 การฝึกงานหรือฝึกงานภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
12.4 การทางานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงาน หรือกิจกรรมนั้น
ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
13. จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
14. ระยะเวลาการศึกษา
กาหนดเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
15. รหัสวิชา ประกอบด้วยเลข 9 ตัว
รหัสวิชา ใช้เกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 660/2546 เรื่อง อนุมัติให้ใช้หลักสูตรระยะ
สั้นของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2546 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2546 ดังนี้
270707-A-BB โดยความหมายของรหัส เป็นดังนี้
27 หมายถึง รหัสจังหวัดสระแก้ว (อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย)
07 หมายถึง รหัสหมวดวิชา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
07 หมายถึง รหัสหมู่วิชา/กลุ่มวิชา (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
A แทนตัวเลข หมายถึง ระดับของสาขาวิชา หรือลักษณะของวิชา ดังนี้
1 หมายถึง วิชาพื้นฐาน หรือวิชาแกน หรือวิชาระดับต้น
2 หมายถึง วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง
3 หมายถึง วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ
BB แทนตัวเลขที่เป็นลาดับที่ของรายวิชา
16. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต ดังนี้
1. รายวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
27
หน่วยกิต
2.2 การฝึกงาน
3
หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. รายวิชาพื้นฐาน
จานวน
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา
270707101
270707102

ชื่อวิชา
การสื่อสาร
Communication
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการ
Basic Principles of Persons with Disabilities

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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2. หมวดวิชาเฉพาะ

จานวน

30

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
27
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
270707201 มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
Interpersonal Skills on the Job
270707202 จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
Development Phychology for Children
270707203 การดูแลเด็กพิการที่เด่นชัด
Obvious Child Disabled Care
270707204 การดูแลเด็กพิการที่ไม่เด่นชัด
Ambiguous Child Disabled Care
270707205 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเด็กพิการ
Environment and Facilities for Child Disabled
270707206 การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย
Enhancement of Physical Development
270707207 การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา
Enhancement of Intellectual Development
270707208 การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
Enhancement of Emotional and Social Development
270707209 การพัฒนาพฤติกรรมการปรับตัว
Adaptive Behavior Development
2.2 การฝึกงาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
270707301 การฝึกงาน
On the Job Training

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)
3 หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (150)

แผนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กพิการ
รหัสวิชา
270707101
270707102
270707201
270707202
270707203
270707204

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การสื่อสาร
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการ
มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
การดูแลเด็กพิการที่เด่นชัด
การดูแลเด็กพิการทีไ่ ม่เด่นชัด
รวม 6 รายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
18 (14-8-32)
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน

-7-

รหัสวิชา
270707205
270707206
270707207
270707208
270707209
270707301

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
เด็กพิการ
การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย
การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา
การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
การพัฒนาพฤติกรรมการปรับตัว
การฝึกงาน
รวม 6 รายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3 (1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (1-4-4)
3 (150)
18 (7-166-22)

17. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บคณะกรรมการวิ ท ยาลั ย ชุ มชน
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2556
17.1 นักศึกษาต้องร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ตกลงกับผู้สอนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชา หากมีเวลาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ต่ากว่าร้อยละ 80 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ สอน ที่จะให้มี
สิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชา ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลจะได้รับผลการเรียนเป็น F
หรือ U
17.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงระดับผลการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ กาหนดดังนี้
ระดับผลการเรียน ระดับคะแนน ค่าระดับ
ความหมาย
A
90 - 100
4.0
ดีเยี่ยม (Excellent)
+
B
80 - 89
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
70 - 79
3.0
ดี
(Good)
+
C
65 - 69
2.5
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
60 - 64
2.0
พอใช้ (Fair)
+
D
55 - 59
1.5
ค่อนข้างอ่อน (Poor)
D
50 - 54
1.0
อ่อน (Very Poor)
F
0 – 49
0
ตก (Fail)
I
ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่
ยังไม่สมบูรณ์
17.2.1 การให้ F จะกระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
17.2.1.1 นักศึกษาเข้าสอบ และหรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลว่าตก
17.2.1.2 นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์
ที่วิทยาลัยชุมชนกาหนด
17.2.1.3 นักศึกษาที่ทุจริตการสอบ และได้รับการตัดสินให้ตก
17.2.2 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ยังไม่
สมบูรณ์ ที่นักศึกษายังปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ หรือขาดสอบโดยมีเหตุ
อันสมควร และต้องปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่ได้ I จะต้องดาเนินการขอรับ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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การประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน I ให้ดาเนินการ
ดังนี้
17.2.2.1 กรณีที่นักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้
ตามเวลาที่กาหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และส่งผลการประเมินผลการเรียนรู้จากคะแนนที่
มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากไม่ส่งผลการเรียนรู้ตามกาหนด ให้ปรับระดับคะแนนเป็น F
17.2.2.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบและวิทยาลั ยอนุญาตให้ สอบ แต่ไม่มาสอบภายใน
ระยะเวลาที่วิทยาลัยกาหนด ให้ผู้สอนปรับคะแนนสอบปลายภาคเป็นศูนย์และส่งผลการประเมินผลการเรียนรู้
จากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป
17.2.2.3 กรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียน I ในภาคการศึกษาสุดท้าย และดาเนินการแก้
I ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน
17.3 สัญลักษณ์อื่นที่ใช้สาหรับเทียบโอนหรือเทียบผลการเรียนหรือใช้ในงานทะเบียน
สัญลักษณ์
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนรายวิชา (Withdrawal)
Au
การเรียนเสริมความรู้โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
17.3.1 P (Pass) ใช้สาหรับการบันทึกรายวิชาที่โอนผลการเรียนรู้จากสถาบันอื่น ให้
แสดงผลการเรียนรู้ด้วยอักษร P (Pass) โดยนับจานวนหน่วยกิตของรายวิชาเพื่อการสาเร็จการศึกษาตาม
โครงสร้างของหลักสูตร แต่ไม่นาจานวนหน่วยกิตไปรวมเพื่อหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
17.3.2 การให้ S (Satisfactory) กับ U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินรายวิชา
เรียนที่ไม่นาค่าของหน่วยกิตมาคานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
17.3.3 W (Withdrawal) ใช้สาหรับบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น
โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และใช้ ในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
17.3.4 Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังหรือการเรียนเสริมความรู้
โดยไม่นับ หน่ ว ยกิตและผู้ ลงทะเบีย นปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ผู้ส อนกาหนด กรณีที่ไม่ส ามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
กาหนดได้ ให้ถือว่านักศึกษายกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W”
18. การสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
18.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
18.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
18.3 มีระยะเวลาในการศึกษาเป็นไปตามข้อ 14
18.4 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน หมายถึง รายวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานสาหรับการเรียนรายวิชาเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีรายวิชาดังนี้
270707101
การสื่อสาร
3 (3-0-6)
Communication
คาอธิบายรายวิชา
หลั กการสื่ อสาร ทักษะการรับ สาร การฟังจับใจความสาคัญ การฟังเชิงลึ ก การอ่าน การอ่านจับ
ใจความ การอ่านตีความ การอ่านเพื่อหาข้อมูลจาเพาะ
ทักษะการส่งสาร การพูด การพูดต่อสาธารณะ
การเขี ย น การเขี ย นบั น ทึ ก การเขี ย นสรุ ป ความ การเขี ย นรายงาน การเขี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การถ่ายทอดความคิดและความเข้าใจเชิงบวก การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
270707102

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการ
Basic Principles of Persons with Disabilities

3 (3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประเภทความพิการ กฎหมาย ระเบียบ สิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
คนพิการ การพิทักษ์สิทธิของคนพิการตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมผู้ดูแลเด็กพิการ บทบาทและหน้าที่
ของผู้ดูแลเด็กพิการ

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง รายวิชาที่เป็นแก่นแท้ หรือจุดเน้นของหลักสูตร แสดงลักษณะเกี่ยวกับความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะที่ต้องการสร้างความเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพ หรือนักคิดสร้างสรรค์
มีรายวิชา ดังนี้
270707201

มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
Interpersonal Skills on the Job

3 (3-0-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ การติดต่อสื่อสาร การศึกษาตนเองและ
ผู้อื่น การปรับตนเองเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ การจัดการความเครียด มนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับชุมชน
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน หลักการและทักษะการให้คาปรึกษาเบื้องต้น การรับฟังและการสะท้ อน
ความรู้สึก การให้คาปรึกษา การเสริมพลังให้กับผู้อื่น เทคนิคการประสานงานและการทางานร่วมกับคนอื่น

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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270707202

จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
Development Phychology for Children

3 (3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด หลั ก การทฤษฎี พั ฒ นาการของเด็ ก ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย
จิตสังคมและสติปัญญาของมนุษย์ ตั้ง แต่ในครรภ์ถึงวัยเด็ก ภาวะวิกฤตที่เกิดจากพัฒนาการ และแนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัยเด็ก สาเหตุและพฤติกรรมการเบี่ยงเบนของเด็กพิการ การประยุกต์ใช้จิตวิทยา
พัฒนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการ
270707203

การดูแลเด็กพิการที่เด่นชัด
Obvious Child Disabled Care

3 (1-4-4)

คาอธิบายรายวิชา
ประเภทของความพิการที่เด่นชัด พิการทางการเห็น การได้ยิน ร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
สติปัญญา และพิการซ้อน เกณฑ์การประเมินความพิการ การคัดกรองผู้พิการแต่ละประเภท คุณลักษณะและสภาวะ
ความเสี่ยงของความพิการแต่ละประเภท ความต้องการจาเป็นพิเศษแต่ละประเภทความพิการ การให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น การบันทึก การประเมินความก้าวหน้า การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
270707204

การดูแลเด็กพิการที่ไม่เด่นชัด
Ambiguous Child Disabled Care

3 (1-4-4)

คาอธิบายรายวิชา
ประเภทของความพิการที่ไม่เด่นชัด เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ทางการเรียนรู้
ทางการพูดและภาษา ออทิสติค และสมาธิสั้น เกณฑ์การประเมินความพิการ การคัดกรองผู้พิการแต่ละ
ประเภท คุณลักษณะและสภาวะความเสี่ยงของความพิการแต่ละประเภท ความต้องการจาเป็นพิเศษแต่ละ
ประเภทความพิการ ปัจจัยเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น การบันทึก การประเมินความก้าวหน้า การ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
270707205

การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเด็กพิการ 3 (1-4-4)
Environment and Facilities for Child Disabled

คาอธิบายรายวิชา
การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กพิการ ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
การประเมินการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกและการอานวยความสะดวกเด็กพิการแต่ละประเภท
นวัตกรรมที่ช่วยเหลือเด็กพิการ การเข้าถึงแหล่งอุปกรณ์ การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกขององค์การที่
เกี่ยวข้อง การผลิตอุปกรณ์และเครื่องอานวยความสะดวกอย่างง่าย การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับเด็กพิการ การประเมินการใช้และการบารุงรักษา

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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270707206

การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย
Enhancement of Physical Development

3 (1-4-4)

คาอธิบายรายวิชา
การกระตุ้นและพื้นฟูพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือด้าน
สุขภาพ ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก การจัดกิจกรรม
กระตุ้นพัฒนาการทางกายของเด็กพิการ การใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การกีฬาและภูมิปัญญา การวิเคราะห์
และประเมินผลการจัดกิจกรรม การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก การเปลี่ยนผ่านและการส่งต่อ
และการส่งเสริมสุขภาพทางกาย
270707207

การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา
Enhancement of Intellectual Development

3 (2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านความคิดและความเข้าใจการพัฒนาทักษะ
การคิ ด พั ฒ นาการทางภาษา พั ฒ นาการทางจิ นตนาการ การกระตุ้ นด้ ว ยสิ่ งเร้ าและการสร้ างแรงจู งใจ
ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ การจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญา การวิเคราะห์ และประเมินผลการ
จัดกิจกรรม การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก การเปลี่ยนผ่านและการส่งต่อ
270707208

การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
Enhancement of Emotional and Social Development

3 (2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม การแสดงออกทาง
อารมณ์และสังคม พฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม การวิเ คราะห์มูลเหตุ การเฝ้าระวังและ
การป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางอารมณ์และสังคมของเด็กพิการ การปรับพฤติกรรม การให้รางวัล การเสริมแรง เทคนิคการจัดการ
พฤติกรรม
270707209

การพัฒนาพฤติกรรมการปรับตัว
Adaptive Behavior Development

3 (1-4-4)

คาอธิบายรายวิชา
พฤติกรรมการปรั บ ตัว การประเมินพฤติกรรมการปรับตัว แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตั ว
พฤติกรรมการปรับตัวด้านการสื่อสาร ทักษะการใช้ชีวิตประจาวัน ทักษะด้านสังคม ทักษะในการพักผ่อน
หย่อนใจ ทักษะการใช้ชีวิตในชุมชน การดูแลสุขภาวะตนเอง การจัดโภชนาการ การออกกาลังกาย
และนันทนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพอนามัยของเด็กพิการ
270707301

การฝึกงาน
On the Job Training

3 (150)

คาอธิบายรายวิชา
วางแผนการฝึ ก งานด้ า นการดู แ ลเด็ ก พิ ก าร ฝึ ก งานในครอบครั ว โรงเรี ย น ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
สถานพยาบาล หรือองค์การที่เกี่ยวข้อง ประเมินการฝึกปฏิบัติงาน นาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานและแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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การให้ความหมายระบบรหัสวิชา
หมวดวิชา/หมู่วิชา (กลุ่มวิชา)
ลาดับที่หมู่วิชา
หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
(01) หมวดวิชาการศึกษา ได้จัดหมู่วิชาดังนี้
00
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาครุศาสตร์
01
หมู่วิชาหลักการศึกษา
02
หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน
03
หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
04
หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
05
หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
06
หมู่วิชาการบริหารการศึกษา
07
หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
08
หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ
09
--------------ฯลฯ----------(02) หมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้
00
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์
01
หมู่วิชาปรัชญา
02
หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา
03
หมู่วิชาภาษาศาสตร์
04
หมู่วิชาภาษาไทย
05
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
06
หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น
07
หมู่วิชาภาษาจีน
08
หมู่วิชาภาษามาเลย์
09
หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส
10
หมู่วิชาภาษาเยอรมัน
11
หมู่วิชาภาษาอิตาเลียน
12
หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศ
13
หมู่วิชาประวัติศาสตร์
14
หมู่วิชาภาษารัสเชีย
15
หมู่วิชาภาษาเกาหลี
16
หมู่วิชาภาษาลาว
17
หมู่วิชาภาษาเขมร
18
หมู่วิชาภาษาพม่า
19
หมู่วิชาภาษาเวียดนาม
20
หมู่วิชาภาษาสเปน
21
หมู่วิชาภาษาอาหรับ
22
--------------ฯลฯ----------วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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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
00
01
02
03
04
05

หมวดวิชา/หมู่วิชา
(03) หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชาดังนี้ คือ
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----------(06) หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เป็นจัดหมู่วิชา ดังนี้ คือ
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
หมู่วิชาการเลขานุการ
หมู่วิชาการบัญชี
หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร
หมู่วิชาการตลาด
หมู่วิชาการสหกรณ์

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ลาดับที่หมู่วิชา
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

หมวดวิชา/หมู่วิชา
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

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ลาดับที่หมู่วิชา
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

หมวดวิชา/หมู่วิชา
หมู่วิชาการประมง
หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หมู่วิชากีฎวิทยาโรคพืชและวัชพืช
หมู่วิชาวนศาสตร์
หมู่วิชาชลประทาน
หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร
หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร
หมู่วิชาเกษตรศึกษา
--------------ฯลฯ----------(10)หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมู่วิชาอุตสาหกรรม
หมู่วิชาเซรามิกส์
หมู่วิชาศิลปหัตกรรม
หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา
หมู่วิชาไฟฟ้ากาลัง
หมู่วิชาเครื่องกล
หมู่วิชาเทคนิคการผลิต
หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
หมู่วิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
หมู่วิชาเทคโนโลยีโลหะ
หมู่วิชาเทคโนโลยีด้านความเย็น
หมู่วิชาช่างยนต์
หมู่วิชาช่างกลเรือ
หมู่วิชาแมคคาทรอนิกส์
--------------ฯลฯ-----------

หมายเหตุ อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 หน้า 12-17
***************************************************

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ส่วนที่ 3
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
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ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
ลาดับที่

ชื่อ-สกล

1

นายสรร ศรีสละ

2

นางสาวกาไลทอง
ดีแฮ

3

นางสาวรัตนา
ด่านปรีดา

4

นางสาวจันทิมา
สวรรค์

5

นางสาวเนตรนะ
ภิสศุภกะ

6

นพ.สุจิระ
ปรีชาวิทย์
นางสาวพจณีย์
ดวงจรัส

7

8

นายราชัน
นิลบรรพต

วุฒกิ ารศึกษา

ตาแหน่ง

วิชาที่สอน

สถานที่ทางาน

-ศษ.บ. (ภาษาไทย)
-ศศ.ม. สาขา”ไทยศึกษา
(ภาษาและวรรณกรรม)
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)

ครู วิทยฐานะ
ครูชานาญการ

การสื่อสาร

-ครู

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คนพิการ

- พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
-วท.ม (จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา)
- กศ.บ.(การปฐมศึกษา)
- กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ

มนุษยสัมพันธ์
ในการทางาน

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต)
สาขาการพยาบาลเด็ก
หลักสูตรเฉพาะทาง:
การพยาบาลเฉพาะทาง
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)

พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ

-การดูแลเด็กพิการ
ที่เด่นชัด

โรงพยาบาล
วังน้าเย็น
อาเภอวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว

นายแพทย์
ปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ

-การดูแลเด็กพิการ
ทีไ่ ม่เด่นชัด
-การส่งเสริมพัฒนาการ
ทางอารมณ์และสังคม

โรงพยาบาลจิตเวช
สระแก้วราชนครินทร์

นักวิชาการอิสระ

การจัดสภาพแวดล้อม
และสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับเด็กพิการ

-

นักกายภาพบาบัด

การส่งเสริมพัฒนาการ
ทางร่างกาย

นักกายภาพบาบัด

การส่งเสริมพัฒนาการ
ทางร่างกาย

- พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
- พย.ม. (พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต)
สาขาการพยาบาลเด็ก
หลักสูตรเฉพาะทาง:
การพยาบาลเฉพาะทาง
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น
- ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)
- ค.ม.(การศึกษาพิเศษ)
- Ph.d. (บริหารการศึกษา

ครู วิทยฐานะ
จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
ครูชานาญการพิเศษ

วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจา
จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลสม
เด็จพระยุพราช
สระแก้ว
-โรงเรียนอนุบาล
ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลจิตเวช
สระแก้วราช
นครินทร์

และภาวะผู้นา)

9

-นางสาวมาริษา
พรหมเพชรนิล

10

-นางสาวสาวิตรี
งามวงศ์

วท.บ.(กายภายบาบัด)
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
พทป.บ.
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)
วท.บ.(กายภายบาบัด)
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
พทป.บ.
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

โรงพยาบาล
วังน้าเย็น
อาเภอวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาล
วังน้าเย็น
อาเภอวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ลาดับที่

ชื่อ-สกล

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

11

นางสาวเดือนรุ่ง
รีรัตน์

วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก
และชุมชน)

นักจิตวิทยาคลินิค

12

นางสาวศิรลิ ักษณ์
ลวณะสกล

สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสต
รมหาบัณฑิต)

นักสังคมสงเคราะห์
ชานาญการ

13

นางอัมพร
สุคนเขตร์

-ศษ.บ.(คณิต-วิทยาศาสตร์)
-ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)

ครู วิทยฐานะครูครู
ชานาญการพิเศษ

วิชาที่สอน

สถานที่ทางาน

การส่งเสริมพัฒนาการ โรงพยาบาลจิตเวช
ทางสติปัญญา
สระแก้ว
ราชนครินทร์
การพัฒนาพฤติกรรม โรงพยาบาลจิตเวช
การปรับตัว
สระแก้ว
ราชนครินทร์
วิทยาลัยชุมชน
- การฝึกงาน
สระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ส่วนที่ 4
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ-สกล

วุฒิการศึกษา

1.

รศ.ดร. ดารณี
อุทัยรัตนกิจ

- Ph.d. (จิตวิทยาโรงเรียน)
- ค.ม.( จิตวิทยาและการแนะแนว)

2.

นพ.สุจิระ
ปรีชาวิทย์

พ.บ. (แพทยศาสตร์)

3.

นางอัมพร
สุคลเขตร์

ศษ.บ.(คณิตและวิทยาศาสตร์)
ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

-ข้าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิประจา
เกษตรศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ
- อนุกรรมการ ใน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้นฐานด้าน
การศึกษาพิเศษ
-คณะทางานพัฒนา
บุคลากรที่เกีย่ วข้องกับ
การจัด การศึกษา
สาหรับคนพิการใน
สถาบันอุดมศึกษา
นายแพทย์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลจิตเวช
สระแก้ว
ราชนครินทร์
ครูวิทยฐานะ
วิทยาลัยชุมชน
ครูชานาญการพิเศษ
สระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ส่วนที่ 5
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

-22-

ที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ-สกล

วุฒิการศึกษา

1

รศ.ดร. ดารณี
อุทัยรัตนกิจ

- Ph.d. (จิตวิทยาโรงเรียน)
- ค.ม.( จิตวิทยาและการแนะ
แนว)

2

ดร.สิริลักษณ์
โปร่งสันเทียะ

Ph.d. ( การศึกษาพิเศษ)

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

-ข้าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิประจาหลักสูตร
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
- อนุกรรมการ ใน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐานด้าน
การศึกษาพิเศษ
-คณะทางานพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษา
สาหรับคนพิการใน
สถาบันอุดมศึกษา
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ-สกล

1

พญ.ณฐพร
ใจสมุทรสกุลแพทย์

2

นางสาววาสนา
ชานาญอักษร

3
4

5

6

วุฒิการศึกษา
พ.บ. (แพทยศาสตร์)

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
สาขาเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน
นางจันทร์นิภา เภตรา พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
สาขาเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน
นางอัมพร ทองดีนอก -พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
-พย.ม. (พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต) สาขาเวชปฏิบัตคิ รอบครัว
และชุมชน
-ส.บ.(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
-ส.ม.(สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต)
นางสาวเนตรนะภิส
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
ศุภกะ
พย.ม. (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
สาขาการพยาบาลเด็กหลักสูตร
เฉพาะทาง : การพยาบาลเฉพาะทาง
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุน่
นางสาวสาวิตรี
พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)
งามวงศ์

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

นายแพทย์ชานาญการ

โรงพยาบาลจิตเวช
สระแก้วราชนครินทร์
(ปัจจุบันโรงพยาบาลสวน
สราญรมย์ สุราษธานี)

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์
แผนไทย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสิทธิ
ประโยชน์สารสนเทศทาง
การแพทย์

โรงพยาบาลวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว

แพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ลาดับที่

7
8
9

ชื่อ-สกล

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

นางสาวณัฐชญา
วท.บ.(กายภายบาบัด)
พลากุลมณฑล
นางสาววิลาวรรณ สีบุ วท.บ.(กายภายบาบัด)

นักกายภาพบาบัด

นายราชัน
นิลบรรพต

นักวิชาการอิสระ

- ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)
- ค.ม. (การศึกษาพิเศษ)
- Ph.d. (บริหารการศึกษา

นักกายภาพบาบัด

สถานที่ทางาน
โรงพยาบาลวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว
-

และภาวะผู้นา)

10

นางสาวกาไลทอง
ดีแฮ

ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)

ครู

11

นางสาวลลิตา วงทวี

ศศ.บ. (หูหนวกศึกษา)

ครู

12

นางบุญชู มั่งคั่ง

13

นางอัมพร
เขตร์

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา)
สุคล ศษ.บ.(คณิตและวิทยาศาสตร์)
ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)

ครูวิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัด
สระแก้ว
โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี
วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว

ครูวิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ

วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน

-24-

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ส่วนที่ 6
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมวิพากษ์ประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กพิการ

-25-

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมวิพากษ์ประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กพิการ
ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

1

รศ.ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ - Ph.d. (จิตวิทยาโรงเรียน)
- ค.ม.( จิตวิทยาและการแนะ
แนว)

2

นางญาณกร จันทหาร

กศ.ม. (บริหารการศึกษา )

3

นายสิทธิชัย พุฒกลาง

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
การศึกษาพิเศษ
Ph.d. (บริหารการศึกษา)

4
5
6

นางสาวอุทุมพร โสภาคย์
นายสุภชัย อัศวอักษร
นางนัยนา เสาร์ศิริ

กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

7

นางสาวศิริพร ฉ่าพงษ์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

8

นายวิจิตร นิลฉวี

กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

9

นางสาวสุภาพ สมบูรณ์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

10

นางธนัญญา มานะคิด

กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

11

นางกนกวรรณ รอดคง

กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

12

นางสาวสิรินภา วาจาใจ

สส.บ(สังคมศาสตรบัณฑิต)

13

นางสาววาสนา
ชานาญอักษร

14

นางจันทร์นิภา เภตรา

15

นางสาวสาวิตรี งามวงศ์

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต)
สาขาเวชปฏิบตั ิครอบครัว
และชุมชน
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต) สาขาเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
พทป.บ. (แพทย์แผนไทย
ประยุกต์)

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเหตุ

ผู้ทรงคุณวุฒิประจาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสระแก้วสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนกรุงไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก
ครู คศ.3 รับผิดชอบเด็กพิเศษเรียนรวม
โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก
จังหวัดสระแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษโรงเรียน
บ้านเขาตาง้อก จังหวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนเรียน
อุตสาหกรรมป่าไม้ 6 จังหวัดสระแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ/ผู้ปกครอง
โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
จังหวัดสระแก้ว
ครู คศ.2 รับผิดชอบเด็กพิเศษเรียนรวม
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
จังหวัดสระแก้ว
สานักงานเขตพืน้ ที่การ ประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1
สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติ ครอบครัว
และชุมชน
โรงพยาบาลวังน้าเย็นจังหวัดสระแก้ว
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
วังน้าเย็นจังหวัดสระแก้ว
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ที่

ชื่อ-สกล

16

นางอัมพร ทองดีนอก

17

นางสาวเนตรนะภิส
ศุภกะ

18

นางสาวณัฐชญา
พลากุลมณฑล
นางสาววิลาวรรณ สีบุ

19
20
21

นางสาวกาไลทอง
ดีแฮ
นางสาวลลิตา วงทวี

วุฒิการศึกษา
-พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
-พย.ม. (พยาบาลศาสตร์
มหาบัณฑิต)
สาขา เวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน
-ส.บ.(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
-ส.ม.(สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (พยาบาลศาสตร์
มหาบัณฑิต)
สาขาการพยาบาลเด็กหลักสูตร
เฉพาะทาง : การพยาบาลเฉพาะ
ทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น
วท.บ.(กายภายบาบัด)
วท.บ.(กายภายบาบัด)
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)
ศศ.บ. (หูหนวกศึกษา)

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเหตุ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสิทธิประโยชน์
สารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาล
วังน้าเย็นจังหวัดสระแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว

นักกายภาพบาบัด
โรงพยาบาลวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
นักกายภาพบาบัด
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว
ครู ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดสระแก้ว
ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ภาคผนวก
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ครั้งที่ 9/2559
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วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน

