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คำนำ

 หลกัสตูร การ จดัการ สขุภาพ ชมุชน เปน็ หลกัสตูร ที ่มุง่ หวงั ให ้ผู ้เรยีน คอื ผูน้ำ และ บคุลากร ของ องคก์ร 

ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น รวม ทั้ง ผู้นำ แกน นำ ของ องค์กร ชุมชน พัฒนา ความ สามารถ ใน การ ออกแบบ ระบบ 

การ จัดการ ด้วย หลัก ธร รมาภิ บาล พัฒนา ระบบ การ จัดการ สุข ภาวะ ชุมชน บน ฐาน ของ ทุน ทาง สังคม และ 

ศักยภาพ ของ ชุมชน ท้อง ถิ่น อย่าง มี ประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ ออกแบบ แนวทาง การ พัฒนา นโยบาย 

สาธารณะ ดา้น การ ดแูล สขุภาพ ที ่แปลง สู ่การ ปฏบิตั ิได ้ผล จรงิ และ ม ีศกัยภาพ ใน การ เปน็ นกั สรา้ง นวตักรรม 

ด้าน การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน ด้วย กระบวนการ จัดการ ฝึก อบรม โดย เน้น กา รบู รณา การ ความ รู้ ๔ ส่วน คือ 

 ๑) ความ รู้ จาก ประสบการณ์ การ ทำงาน ของ องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ดอน แก้ว และ องค์กร หน่วย งาน 

 ที่ เกี่ยวข้อง ใน การ จัดการ สุข ภาวะ ชุมชน ที่ ผ่าน การ สรุป และ รวบ ยอด เป็น แนวคิด และ หลัก การ แล้ว

 ๒) ความ รู ้จาก การ ยอมรบั ทาง สงัคม วฒันธรรม โดย เฉพาะ อยา่ง ยิง่ ขอ้ สรปุ ความ รู ้ที ่เกดิ ขึน้ จาก การ 

เขา้ รว่ม เปน็ เครอื ขา่ย ชมุชน ทอ้ง ถิน่ นา่ อยู ่ใน ฐานะ ตำบล สขุ ภาวะ และ ศนูย ์จดัการ เครอื ขา่ย ที ่สรา้ง การ เรยีน รู ้ 

ให้ เกิด ขึ้น กับ คน ทั้ง ใน พื้นที่ และ ข้าม พื้นที่ จน เป็น ที่ ยอมรับ ได้ ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น เครือ ข่าย 

ทั้ง ประเทศ และ ผู้นำ แกน นำ ของ กลุ่ม ทาง สังคม องค์กร ชุมชน หน่วย งาน ใน พื้นที่ ที่ร่วม ปฏิบัติ ได้

 ๓) ความ รู้ จาก หลัก วิชาการ ที่ เป็น ผล จาก การ เทียบ เคียง ความ รู้ จาก ประสบการณ์ และ จาก การ 

ยอมรับ ของ สังคม วัฒนธรรม กับ แนวคิด ทฤษฎี จาก หลัก วิชาการ ทั่วไป  จน เป็นการ ตรวจ สอบ ว่า ความ รู้ 

จาก หลัก วิชา สามารถ นำ มา ร่วม อธิบาย กับ ความ รู้ อื่น ได้  และ สุดท้าย คือ 

 ๔) ความ รูจ้กั จนิตนาการ โดย เฉพาะ ของ ผูน้ำ แกน นำ ผู ้สรา้ง นวตักรรม ตา่งๆ ของ การ จดัการ การ ดแูล  

สขุภาพ ชมุชน ซึง่ ประกอบ สว่น ให ้เหน็ ภาพ รวม การ จดัการ ทัง้หมด ของ ชมุชน ทอ้ง ถิน่ โดย ม ีองคก์ร ปกครอง 

ส่วน ท้อง ถิ่น เป็น กลไก สำคัญ

 ความ รู้ ทั้งหมด ปรากฏ เป็น องค์ ประกอบ สำคัญ ของ หลักสูตร นี้ ซึ่ง ดำเนิน การ ถ่ายทอด ๒ ทาง คือ 

การ เรยีน จาก ผู ้รู ้และ การนำ สู ่การ ปฏบิตั ิการ  ใน พืน้ที ่ตนเอง ซึง่ เมือ่ ผา่น การ อบรม  ผู ้เขา้ อบรม จะ สา มา รถ 

 บูรณ า การ ความ รู้ ทุก ส่วน เข้า กับ งาน ที่ ตน รับ ผิด ชอบ ได้

คณะ ผู้ จัด ทำ

มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข

มกราคม ๒๕๕๘



คำนำ

บท ที่ ๑ บทนำ ๑๑

 สถานการณ์และที่มา ๑๑

 ทุนทางสังคม และ ศักยภาพชุมชน โดย สังเขป ๑๓

บท ที่ ๒ การ จัด ตั้ง มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข ๒๔

 ๑. ชื่อ ภาษา ไทย ๒๖

 ๒. ชื่อ ภาษา อังกฤษ ๒๖

 ๓. ความ หมาย ๒๖

 ๔. เจตนารมณ์ ๒๖

 ๕. ปรัชญา ๒๖

 ๖. สัญ ลักษณ์ ๒๗

 ๗. วัตถุประสงค์ ๒๗

 ๘. โครงสร้าง การ บริหาร งาน มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข ๒๘

 ๙. โครงสร้าง หลักสูตร มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข ๒๘

 ๑๐. แนวทาง การ เรียน รู้ ๙ ขั้น ตอน ๓๐

 ๑๑. ราย ละเอียด การ จัดการ หมวด วิชา/วิชา ๓๔

สารบัญ



บท ที่ ๓ สังเขป วิชา ๔๗

 MHC01 หมวด วิชา หลัก  ๔๗

  MHC01-1 วิชา ธร รมาภิ บาล  ๔๘

  MHC01-2 วิชาการ จัดการ ข้อมูล ๕๐

  MHC01-3 วิชาการ วางแผน และ การ พัฒนา  ๕๒

  MHC01-4 วิชาการ พัฒนา นโยบาย สาธารณะ ๕๔

 MHC02 หมวด วิชา นวัตกรรม การ ดูแล สุขภาพ ๕๗

  MHC02-1 วิชาการ ดูแล ผู้ ป่วย และ คน พิการ ๕๘

  MHC02-2 วิชาการ พัฒนา อาสา สมัคร ๖๐

  MHC02-3 วิชาการ จัด สวัสดิการ ชุมชน ๖๒

  MHC02-4 วิชาการ ดูแล ผู้ สูง อายุ ๖๔

  MHC02-5 วิชาการ จัดการ ครอบครัว ๖๖

  MHC02-6 วิชาการ ดูแล เด็ก ปฐมวัย ๖๘

  MHC02-7 วิชาการ ดูแล สุขภาพ เด็ก และ เยาวชน ๗๐

 MHC03 หมวด วิชา นวัตกรรม ส่ง เสริม การ พัฒนา  ๗๓

  MHC03-1 วิชาการ จัดการ เพื่อ ความ มั่นคง ทาง อาหาร ๗๔

  MHC03-2 วิชาการ จัดการ ขยะ และ พลังงาน ทดแทน ๗๖

  MHC03-3 วิชาการ พัฒนา กิจกรรม สร้างสรรค์ ๗๘

  MHC03-4 วิชา ความ ปลอดภัย ใน ชุมชน ๘๐

  MHC03-5 วิชา ความ ปลอดภัย ใน อาชีพ ๘๒

ภาคผนวก



ตาราง ที่ ๑ แสดง ศักยภาพ ของ แหล่ง เรียน รู้ กับ การ พัฒนา ระบบ การ ดูแล สุขภาพ ชุมชนครบ วงจร  ๑๗ 

 โดย ใช้ พื้นที่ เป็น ตัว ตั้ง

ตาราง ที่ ๒ แสดง ตาราง แบ่ง ชุด วิชา ๓๐

ตาราง ที่ ๓ แสดง ตัวอย่าง ตาราง เรียน หลักสูตร การ จัดการ สุขภาพ ชุมชน  ๓๑

 มหา วิชชา ชัย ดอน แก้ว สร้าง สุข ครั้ง ที่ ๑

ตาราง ที่ ๔ แสดง ตัวอย่าง ตาราง เรียน หลักสูตร การ จัดการ สุขภาพ ชุมชน  ๓๒

 มหา วิชชา ชัย ดอน แก้ว สร้าง สุข ครั้ง ที่ ๒

ตาราง ที่ ๕ แสดง ราย ละเอียด การ จัดการ หมวด วิชา หลัก ๓๔

ตาราง ที่ ๖ แสดง ราย ละเอียด การ จัดการ หมวด วิชา นวัตกรรม การ ดูแล สุขภาพ ๓๗

ตาราง ที่ ๗ แสดง ราย ละเอียด การ จัดการ หมวด วิชา นวัตกรรม ส่ง เสริม การ พัฒนา ๔๒

ตาราง ที่ ๘ แสดง เนื้อหา วิชา MHC01-1 วิชา ธร รมาภิ บาล ๔๙

ตาราง ที่ ๙ แสดง เนื้อหา วิชา MHC01-2 วิชาการ จัดการ ข้อมูล ๕๑

ตาราง ที่ ๑๐  แสดง เนื้อหา วิชา MHC01-3 วิชาการ วางแผน และ การ พัฒนา ๕๓

ตาราง ที่ ๑๑  แสดง เนื้อหา วิชา MHC01-4 วิชาการ พัฒนา นโยบาย สาธารณะ ๕๕

ตาราง ที่ ๑๒ แสดง เนื้อหา วิชา MHC02-1 วิชาการ ดูแล ผู้ ป่วย และ คน พิการ ๕๙

ตาราง ที่ ๑๓  แสดง เนื้อหา วิชา MHC02-2 วิชาการ พัฒนา อาสา สมัคร ๖๑

ตาราง ที่ ๑๔ แสดง เนื้อหา วิชา MHC02-3 วิชาการ จัด สวัสดิการ ชุมชน ๖๓

ตาราง ที่ ๑๕ แสดง เนื้อหา วิชา MHC02-4 วิชาการ ดูแล ผู้ สูง อายุ ๖๕

ตาราง ที่ ๑๖ แสดง เนื้อหา วิชา MHC02-5 วิชาการ จัดการ ครอบครัว ๖๗

ตาราง ที่ ๑๗ แสดง เนื้อหา วิชา MHC02-6 วิชาการ ดูแล เด็ก ปฐมวัย ๖๙

ตาราง ที่ ๑๘ แสดง เนื้อหา วิชา MHC02-7 วิชาการ ดูแล สุขภาพ เด็ก และ เยาวชน ๗๑

ตาราง ที่ ๑๙ แสดง เนื้อหา วิชา MHC03-1 วิชาการ จัดการ เพื่อ ความ มั่นคง ทาง อาหาร ๗๕

ตาราง ที่ ๒๐  แสดง เนื้อหา วิชา MHC03-2 วิชาการ จัดการ ขยะ และ พลังงาน ทดแทน ๗๗

ตาราง ที่ ๒๑ แสดง เนื้อหา วิชา MHC03-3 วิชาการ พัฒนา กิจกรรม สร้างสรรค์ ๗๙

ตาราง ที่ ๒๒ แสดง เนื้อหา วิชา MHC03-4 วิชา ความ ปลอดภัย ใน ชุมชน ๘๑

ตาราง ที่ ๒๓  แสดง เนื้อหา วิชา MHC03-5 วิชา ความ ปลอดภัย ใน อาชีพ ๘๓

ตาราง ที่ ๒๔ แสดง ราย ละเอียด ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา อาจารย์ ผู้ สอน และ อาจารย์ พิเศษ  ๙๐

สารบัญตาราง



แผนภาพ ที่ ๑ แสดง โครงสร้าง มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข ๒๘

แผนภาพ ที่ ๒ แสดง โครงสร้าง หลักสูตร การ จัดการ สุขภาพ ชุมชน มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข ๒๙

สารบัญแผนภาพ
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บท ที่ ๑ 

บทนำ

สถานการณ์ และ ที่มา
 องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ดอน แก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ เข้า ร่วม เป็น เครือ ข่าย ตำบล  

สขุ ภาวะ โดย ได ้ทำการ สำรวจ ทนุ และ ศกัยภาพ ของ พืน้ที ่พบ กลุม่ ทนุ ทาง สงัคม ใน ตำบล ที ่มาก ถงึ ๗๐ กลุม่  

โดย มี แหล่ง เรียน รู้ ที่ เป็น แหล่ง ปฏิบัติ การ จริง ใน พื้นที่ จำนวน ๒๑ แหล่ง เรียน รู้ กลุ่ม ทุน ทาง สังคม ใน ตำบล 

ดอน แกว้ เปน็ ทัง้ กลุม่ อาสา สมคัร กลุม่ ที ่คอย ชว่ย เหลอื กนั และ กนั ภายใน กลุม่ และ กลุม่ ที ่เกดิ จาก นโยบาย 

ของ ภาค รฐั/ทอ้ง ถิน่ โดย ใช ้เครือ่ง มอื การ ประเมนิ ชมุชน ดว้ย การ วจิยัชมุชนเชงิชาตพินัธุว์รรณ า แบบ เรง่ ดว่น๑  

ทำให้ เกิด การ ยก ระดับ จาก ทุน ทาง สังคม ที่ มี ใน ตำบล นำ มา สู่ การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ รวม ทั้ง ดำเนิน การ 

พัฒนา งาน ใน ชุมชน อย่าง ต่อ เนื่อง จน ทำให้ สามารถ พัฒนา ตนเอง ให้ เป็น ศูนย์ เรียน รู้ ตำบล สุข ภาวะ ที่ 

ดำเนิน การ เป็น พื้นที่ ใน การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ร่วม กับ พื้นที่ อื่น ทั้ง ใน ภาค เหนือ ตอน บน (ล้าน นา) และ 

พื้นที่ อื่น ที่ สนใจ

 จาก ทนุ ทาง สงัคม และ ศกัยภาพ ของ พืน้ที ่ใน ตำบล ดอน แกว้ ที ่เกดิ จาก การ จดั ระบบ สขุ ภาวะ ใน ตำบล 

ทำให ้พบเหน็ ถงึ ศกัยภาพ ของ กลุม่ ทนุ ทาง สงัคม ที ่เปน็ ทัง้ ทนุ มนษุย ์กลุม่ องคก์ร แหลง่ เรยีน รู ้และ หนว่ย งาน 

ภาค ีเครอื ขา่ย ที ่สำคญั ทัง้ ใน ระดบั ชมุชน ระดบั หนว่ย บรกิาร และ ระดบั องคก์ร ปกครอง สว่น ทอ้ง ถิน่ บน กา ร 

๑ การวจิยัชมุชนเชงิชาตพินัธุว์รรณนา แบบ เรง่ ดว่น (Rapid Ethnographic Community Assessment Process - RECAP) คอื การ 

พฒันา ทกัษะ ดา้น การ ถอด บท เรยีน และ การ เขยีน สรปุ ขอ้มลู ทนุ ทาง สงัคม และ ศกัยภาพ ของ กลุม่ หรอื แหลง่ ปฏบิตั ิการ ใน พืน้ที ่ซึง่ เปน็ 

 เครื่อง มือ สำคัญ ใน การ เสริม สร้าง ชุมชน ท้อง ถิ่น เข้ม แข็ง โดย การนำ ใช้ ศักยภาพ ใน การ จัดการ ปัญหา สู่ การ จัดการ ตนเอง ใน ระดับ 

พืน้ที ่รวม ถงึ การ สรา้ง เครอื ขา่ย เชือ่ม โยง กบั องคก์ร และ หนว่ย งาน หนนุ เสรมิ เพือ่ เขา้ มา เกือ้กลู ให ้ชมุชน ทอ้ง ถิน่ จดัการ ตนเอง ได ้ด ีขึน้  

ซึ่ง ได้ ปรับปรุง ระดับ หมู่บ้าน ให้ ชัดเจน มาก ขึ้น (รศ.ดร.ขนิษฐา นันท บุตร, ๒๕๕๖)
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บู รณา การ การ ทำงาน ร่วม กัน ของ ๓ ฝ่าย ทำให้ เกิด ความ ชัดเจน เรื่อง ระบบ การ จัดการ สุข ภาวะ ด้าน การ 

ดูแล สุขภาพ ชุมชน ที่ สามารถ นำ ใช้ ใน การ ดูแล ประชาชน ใน ตำบล ที่ ครอบคลุม ประชากร กลุ่ม เป้า หมาย 

ทั้งหมด ใน ตำบล ทั้ง ๑๓ กลุ่มประชากร ที่ ประกอบ ด้วย  ๑) เด็ก ๐-๓ ปี  ๒) เด็ก ๓-๕ ปี  ๓) เด็ก ๖-๑๒ ปี  

๔) เด็ก และ เยาวชน  ๕) หญิง ตั้ง ครรภ์  ๖) วัย ทำงาน  ๗) ผู้ สูง อายุ  ๘) ผู้ ติด เชื้อ  ๙) ผู้ ป่วย โรคจิต  

๑๐) ผู้ ป่วย เรื้อรัง  ๑๑) ผู้ ด้อย โอกาส  ๑๒) คน พิการ และ ๑๓) ผู้ ป่วย ระยะ สุดท้าย จะ เห็น ได้ ว่า ใน ตำบล 

ดอน แก้ว มี การนำ ใช้ ทุน ทาง สังคม และ ศักยภาพ ที่ มี ใน ตำบล จัดการ ปัญหา ที่ เกิด ขึ้น ใน กลุ่ม เป้า หมาย  

ใน ตำบล ได้ อย่าง ลงตัว แต่ หาก เทียบ กิจกรรม ที่ ได้ ดำเนิน งาน ที่ ผ่าน มา กับ ชุด ปฏิบัติ การ ที่ ควร จะ เกิด ใน  

๑๓ กลุ่ม ประชากร เป้า หมาย ทั้ง ๖ ชุด กิจกรรม คือ  ๑) การ พัฒนา ศักยภาพ  ๒) การ พัฒนา สิ่ง แวดล้อม  

ที ่เอือ้ ตอ่ สขุ ภาวะ  ๓) การ พฒันา ระบบ บรกิาร  ๔) การ จดั ตัง้ กองทนุ หรอื จดั สวสัดกิาร ให ้ม ีการ ชว่ย เหลอื กนั  

๕) การ พัฒนา และ การนำ ใช้ ข้อมูล และ ๖) การ พัฒนา กฎ กติกา ระเบียบ หรือ แนวทาง ปฏิบัติ พบ ว่า  

บน ความ รว่ม มอื รว่ม คดิ รว่ม ทำ ของ ๓ ฝา่ย ที ่ประกอบ ดว้ย กลุม่/องคก์ร ชมุชน องคก์าร บรหิาร สว่น ตำบล  

ดอน แก้ว และ โรง พยาบาล ชุมชน ตำบล ดอน แก้ว ได้ สร้าง ปฏิบัติ การ ต่างๆ ที่ ใช้ ดูแล ประชากร กลุ่ม 

 เปา้ หมาย ทัง้ ๑๓ กลุม่ ประชากร จน เกดิ รปู ธรรมการ ดแูล สรา้ง เสรมิสขุ ภาพ ของ กลุม่ ประชากร ทัง้ ๑๓ กลุม่ 

 โดย ปรากฏ ผลลัพธ์ เชิง รูป ธรรม ที่ เป็น ประจักษ์ อย่าง ชัดเจน 

 ทัง้นี ้ดว้ย วสิยั ทศัน ์การ พฒันา ตำบล ดอน แกว้ ที ่เกดิ จาก การ ม ีสว่น รว่ม ของ ทกุ ภาค สว่น บน วสิยั ทศัน ์

ของ ตำบล ที ่วา่ “ดอน แกว้ ตำบล แหง่ สขุ ภาวะ” ที ่หมาย ถงึ มุง่ หมาย ให ้คนใน ตำบล ดอน แกว้ ม ีคณุภาพ ชวีติ 

ที่ ดี ที่ สมบูรณ์ ทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ กาย จิต สังคม และ ปัญญา อัน ได้แก่ การ อยู่ ร่วม กัน ด้วย ดี ใน ครอบครัว  

ใน ชุมชน ใน ที่ ทำงาน ใน สังคม ใน โลก ซึ่ง รวม ถึง การ มี บริการ ทาง สังคม ที่ ดี มี ความ สามัคคี ใน ชุมชน 

และ มี สันติภาพ เป็นต้น  อีก ทั้ง บน เป้า หมาย การ พัฒนา และ ความ ต้องการ ที่ จะ ให้ ประชาชน ใน ทุก กลุ่ม 

ประชากร เป้า หมาย ของ ตำบล ดอน แก้ว มี สุข ภาวะ ที่ ดี เกิด ขึ้น ใน เชิง รูป ธรรมการ จัดการ การ สร้าง ขยาย 

เครือ ข่าย ที่ กว้าง ขึ้น โดย เกิด ชุด ความ รู้ เฉพาะ ประเด็น ใน การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กัน ใน ชุมชน และ ขยาย สู่ 

นอก ชุมชน จึง เป็น ความ จำเป็น ที่ ตำบล ดอน แก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ ต้อง สร้าง ความ ชัดเจน 

ใน ปฏิบัติ การ สร้าง ชุด ความ รู้ ใน การ ทำงาน เชิง บูรณ า การ เพื่อ ดูแล และ สร้าง สุขภาพ ที่ ดี แก่ ประชากร  

กลุม่ เปา้ หมาย ๑๓ กลุม่ ครอบคลมุ ๖ ชดุ กจิกรรม บน ความ รว่ม มอื ของ ทัง้ ๓ ฝา่ย เพือ่ นำ เปน็ องค ์ความ รู ้ 

สู่ การ ขยาย งาน ขยาย พื้นที่ และ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กัน เป็น ตัว สร้าง ให้ ดอน แก้ว เป็น ตำบล บูรณ า การ ด้าน 

การ ดูแล สุขภาพ เพื่อ พัฒนา รูป แบบ กา รบู รณา การ ชุมชน ท้อง ถิ่น เข้ม แข็ง ด้วย ทุน ทาง สังคม และ ศักยภาพ 

ชุมชน ท้อง ถิ่น โดย ใช้ ระบบ เฉพาะ ประเด็น ครบ วงจร เพื่อ สร้าง นวัตกรรม กา รบู รณา การ ชุมชน ท้อง ถิ่น  

เขม้ แขง็ โดย การนำ ใช ้ความ เชีย่วชาญ ของ ทนุ ทาง สงัคม และ ศกัยภาพ ของ พืน้ที ่สามารถ สรา้ง กระบวนการ 

เรยีน รู ้ใน พืน้ที ่สรา้ง แรง บนัดาล ใจ และ สรา้ง ภาวะ ผูน้ำ ให ้ประชาชน กลุม่ ทาง สงัคม องคก์ร ชมุชน บคุลากร 

องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น หน่วย งาน รัฐ จน เกิด การ ปรับ เปลี่ยน วิธี คิด และ วิธี การ ทำงาน และ การ มี  

สว่น รว่ม ได ้อกี ทัง้ เพือ่ ให ้ตำบล ดอน แกว้ สามารถ สรา้ง กระบวนการ เรยีน รู ้ขา้ม พืน้ที ่ใน เครอื ขา่ย รว่ม สรา้ง 
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ชุมชน ท้อง ถิ่น น่า อยู่ ก่อ ให้ เกิด การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ถ่ายทอด ประสบการณ์ และ บท เรียน เพิ่ม ทักษะ 

ตลอด จน หา ข้อ สรุป ชุด ข้อมูล และ แนวทาง การ เสริม สร้าง ชุมชน ท้อง ถิ่น เข้ม แข็ง โดย การ ใช้ ความ เชี่ยวชาญ 

ของ ระบบ เฉพาะ ประเดน็ ให ้สามารถ ดำเนนิ การ ใน การ ตดิตาม ผลผลติ และ ผลก ระ ทบ ที ่เกดิ จาก กระบวน 

กา รบู รณา การ ชุมชน ท้อง ถิ่น เข้ม แข็ง ด้วย ระบบ เฉพาะ ประเด็น รวม ทั้ง ปัจจัย และ เงื่อนไข ที่ สนับสนุน 

 ให ้ระบบ เฉพาะ ประเดน็ ขบั เคลือ่น กา รบ ูรณา การ ชมุชน ทอ้ง ถิน่ เขม้ แขง็ ได ้ตอ่ ไป  โดย สามารถ แสดง ตน้ทนุ 

ทาง สังคม และ ศักยภาพ ชุมชน ด้าน ต่างๆ ดังนี้

ทุน ทาง สังคม และ ศักยภาพ ชุมชน โดย สังเขป
 ทุน ทาง สังคม และ ศักยภาพ ชุมชน โดย สังเขป ประกอบ ด้วย ทุน ๒ ประเภท ได้แก่  ๑) ทุน ทาง สังคม 

และ ศักยภาพ การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน โดย ชุมชน  ๒) ทุน ทาง สังคม ที่ เป็น ความ เชี่ยวชาญ เฉพาะ และ พัฒนา 

ผลก ระ ทบ ต่อ ระบบ เฉพาะ ประเด็น การ ดูแล สุขภาพ โดย ชุมชน

 ๑. ทุน ทาง สังคม และ ศักยภาพ การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน โดย ชุมชน

 กระบวนการ ทำงาน เพือ่ รว่มพฒันา และ แกไ้ข ปญัหา ชมุชน โดย ชมุชน ตำบล ดอน แกว้ จะ เหน็ ถงึ การ 

ยก ระดับ การ จัดการ ปัญหา สุขภาพ ของ คนใน ชุมชน ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ครอบคลุม คนใน ชุมชน 

โดย ใน พื้นที่ ตำบล ดอน แก้ว ได้ จัด กลุ่ม ประชากร ใน ตำบล ออก เป็น ทั้งหมด ๑๓ กลุ่ม และ ใน ปัญหา ความ 

ต้องการ ต่างๆ ได้ รับ การ ตอบ สนอง ด้วย กลุ่ม ทุน/ศักยภาพ ของ ชุมชน ใน ตำบล ดอน แก้ว 

 การ พัฒนา สร้าง ความ เข้ม แข็ง ของ ตำบล ดอน แก้ว ได้ บ่ม เพาะ ความ เชี่ยวชาญ การ ดูแล สุขภาพ 

องค์ รวม โดย มี ๓ ภาคี หลัก ได้แก่ ๑. องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ดอน แก้ว ๒. หน่วย บริการ สาธารณสุข 

ใน พื้นที่ (โรง พยาบาล ชุมชน ตำบล ดอน แก้ว) ๓. ประชาชน กลุ่ม/แหล่ง การ เรียน รู้ ใน พื้นที่ เน้น การ สร้าง 

ความ เขม้ แขง็ ของ ชมุชน และ อาสา สมคัร องคก์ร ปกครอง สว่น ทอ้ง ถิน่ และ หนว่ย บรกิาร ทำ หนา้ที ่หนนุ เสรมิ 

การ ทำงาน โดย มี ภาคี สถาบัน การ ศึกษา ช่วย สนับสนุน ได้ แบ่ง ช่วง ระยะ การ พัฒนา ไว้ ๓ ระยะ คือ ระยะ  

ที่ ๑ ระยะ ก่อน พัฒนา ระยะ ที่ ๒ ระยะ พัฒนา สู่ ตำบล สุข ภาวะ และ ระยะ ที่ ๓ ระยะ มุ่ง สู่ ศูนย์ บูรณ า การ  

 

 ๒. ทนุ ทาง สงัคม ที ่เปน็ ความ เชีย่วชาญ เฉพาะ และ พฒันา ผลก ระ ทบ ตอ่ ระบบ เฉพาะ ประเดน็ การ ดแูล 

สุขภาพ โดย ชุมชน

 ทนุ ทาง สงัคม ที ่ม ีความ เชีย่วชาญ เฉพาะ ใน พืน้ที่ ตำบล ดอน แกว้ มี แหลง่ เรยีน รู ้กลุม่ องคก์ร ชมุชน 

และ บคุคล ที ่เปน็ ทนุ ทาง สงัคม ที ่รว่ม ทำงาน และ ขบั เคลือ่น ระบบ สขุภาพ ชมุชน ใน ระดบั พืน้ที ่ที ่สง่ ผลก ระ ทบ  

โดยตรง ต่อ การ ดูแล สุขภาพ ของ ประชาชน ใน พื้นที่ ซึ่ง ประกอบ ด้วย ๓ องค์กร หลัก ได้แก่ ๑) องค์การ 

บริหาร ส่วน ตำบล ดอน แก้ว ๒) หน่วย บริการ สาธารณสุข ใน พื้นที่ : โรง พยาบาล ชุมชน ตำบล ดอน แก้ว  

๓) ประชาชน กลุ่ม/แหล่ง เรียน รู้ ใน พื้นที่ โดย มี แหล่ง เรียน รู้ กลุ่ม/องค์กร ชุมชน ใน พื้นที่ ตำบล ดอน แก้ว  
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ที ่ม ีศกัยภาพ และ ทำงาน ดา้น สขุภาพ ชมุชน อยา่ง ตอ่ เนือ่ง จน เกดิ รปู ธรรม ใน การ ดแูล สขุภาพ ของ ประชาชน 

และ ม ีความ เชีย่วชาญ ใน การ ปฏบิตั ิงาน พฒันา งาน และ ตอ่ย อด การ ดำเนนิ งาน การ ชว่ย เหลอื ซึง่ กนั และ กนั 

ของ กลุ่ม ประชาชน การ จัด บริการ โดย หน่วย บริการ การ จัด สวัสดิการ การ จัดการ สิ่ง แวดล้อม ภูมิปัญญา 

พื้น บ้าน และ ปราชญ์ ชุมชน ตลอด จน การ หนุน เสริม การ ทำงาน ของ หน่วย งาน ต่างๆ ใน พื้นที่ ทั้งหมด  

๗ ระบบ ๓๘ แหล่ง เรียน รู้ ดัง ต่อ ไป นี้

 ๑) ระบบ บริหาร จัดการ แบบ มี ส่วน ร่วม  ประกอบ ด้วย แหล่ง เรียน รู้ จำนวน ๔ แหล่ง เรียน รู้ ได้แก่ 

แหลง่ เรยีน รู ้ (๑) การ บรหิาร จดัการ ตำบล “ตำบล ดอน แกว้ ตำบล แหง่ สขุ ภาวะ”  (๒) กองทนุ หลกั ประกนั 

สุขภาพ ระดับ ตำบล ดอน แก้ว (๓) ฐาน ข้อมูล ตำบล บูรณ า การ (๔) ศูนย์ ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย 

 (๑) การ บริหาร จัดการ ตำบล ของ องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ดอน แก้ว เป็น องค์กร หลัก ใน การ 

สนับสนุน นโยบาย วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร งบ ประมาณ ใน การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน โดย ได้ กำหนด วิสัย ทัศน์  

ยุทธศาสตร์ และ แนวทาง การ พัฒนา ตำบล ให้ ตำบล ดอน แก้ว “ตำบล ดอน แก้ว ตำบล สุข ภาวะ” เช่น  

ได้ กำหนด ยุทธศาสตร์ การ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ ด้าน สร้าง เสริมสุข ภาพ ป้องกัน โรค รักษา พยาบาล 

และ ฟื้นฟู สมรรถภาพ ที่ มี คุณภาพ มาตรฐาน ขยาย ผล และ เผย แพร่ สู่ ชุมชน อื่น การ ส่ง เสริม และ สนับสนุน 

ให้ ประชาชน มี ทักษะ ใน การ ดูแล สุขภาพ ของ ตนเอง รวม ถึงการ จัด กิจกรรม เสริม สร้าง ความ เข้ม แข็ง  

ทัง้ รา่งกาย และ จติใจ ของ คนใน ชมุชน โดย เฉพาะ กลุม่ เยาวชน ผู ้สงู อาย ุผา่น กจิกรรม/โครงการ ใน แตล่ะ ป ี 

อย่าง ต่อ เนื่อง จึง ได้ มี รูป ธรรมการ ดำเนิน ที่ ชัดเจน ใน พื้นที่ เช่น การ ถ่าย โอน ภารกิจ ด้าน สาธารณสุข ของ 

สถานี อนามัย มา สังกัด องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ดอน แก้ว ใน ปี ๒๕๕๑ เพื่อ ดำเนิน งานการ ดูแล สุขภาพ 

ชุมชน ได้ อย่าง ครบ วงจร เป็นต้น

 (๒) กองทุน หลัก ประกัน สุขภาพ ระดับ ตำบล ดอน แก้ว เป็นก ลุ่ม องค์กร หนึ่ง ที่ มี บทบาท สนับสนุน 

การ จัดการ สุขภาพ ชุมชน โดย ชุมชน โดย ส่ง เสริม ให้ คนใน ชุมชน ได้ มี ส่วน ร่วม ใน การ จัดการ สุขภาพ ได้ ด้วย 

ตนเอง ม ีกลไก การ สรา้ง การ ม ีสว่น รว่ม ใน การ บรหิาร งาน การ สนบัสนนุ งบ ประมาณ ใน การ จดั ทำ โครงการ/

กิจกรรม ต่างๆ ใน ชุมชน เพื่อ สร้าง เสริมสุข ภาพ ป้องกัน โรค รักษา พยาบาล เชิง รุก ฟื้นฟู สมรรถภาพ  

ที่ จำเป็น ของ ทุก กลุ่ม อายุ ใน ชุมชน โดย นำ ปัญหา และ ความ ต้องการ ใน พื้นที่ เป็น ตัว ตั้ง เช่น หมู่บ้าน  

หมู่ ที่ ๙ ประสบ ปัญหา สุขภาพ เรื่อง สาร พิษ ตกค้าง ใน ร่างกาย จึง ได้ จัด ทำ โครงการ ปลูก ผัก ปลอด สาร พิษ 

เพื่อ ให้ ประชาชน ได้ บริโภค อาหาร ปลอดภัย 

 (๓) ฐาน ข้อมูล ตำบล บูรณ า การ ของ ทุก กลุ่ม วัย ตำบล ดอน แก้ว ได้ มี ระบบ การ จัด เก็บ และ รวบรวม 

ข้อมูล จาก แหล่ง ข้อมูล ต่างๆ เช่น ฐาน ข้อมูล ตำบล (TCNAP) โปรแกรม จัด เก็บ ข้อมูล หน่วย บริการ  

(JHCIS) ข้อมูล พื้น ฐาน ทั่วไป ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม ข้อมูล สวัสดิการ ข้อมูล ด้าน การ ศึกษา จาก องค์การ 

บริการ ส่วน ตำบล ดอน แก้ว นำ ใช้ ใน การ จัดการ สุขภาพ ชุมชน เป็นต้น และ

 (๔) ศูนย์ ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณ ภัย และ การ แพทย์ ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง ที่ เป็นการ บริการ 

ประชาชน ที่ ประสบ ภัย ต่างๆ ภาย ใต้ การ บริหาร จัดการ อย่าง มี ประสิทธิภาพ ที่ กระชับ ฉับ ไว้ ปลอดภัย 

๒๔ ชั่วโมง
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 ๒) ระบบ สุขภาพ ชุมชน ประกอบ ด้วย แหล่ง เรียน รู้ ๑๓ แหล่ง เรียน รู้ ได้แก่  (๑) โรง พยาบาล 

ชุมชน ตำบล ดอน แก้ว ใกล้ บ้าน ใกล้ ใจ ๓ ดี ๔ เสา หลัก  (๒) แพทย์ แผน ไทย เพื่อ สุขภาพ โรง พยาบาล 

ชุมชน ตำบล ดอน แก้ว  (๓) กลุ่ม แพทย์ แผน ไทย ด้วย ภูมิปัญญา ชุมชน  (๔) กลุ่ม สมุนไพร พื้น บ้าน หมู่ ที่ ๙  

(๕) ชมรม ผู้ สูง อายุ  (๖) อ สมช. ๙ สาขา  (๗) อาสา พัฒนา ปศุสัตว์ ตำบล ดอน แก้ว (อสป.)  (๘) ชมรม 

ออก กำลงั กาย  (๙) ศนูย ์สง่ เสรมิสขุ ภาพ ผู ้สงู อาย ุสาย สมัพนัธ ์วดั โรง พยาบาล ชมุชน  (๑๐) อาสา สมคัร  

พฒันา คณุภาพ ชวีติ ผู ้ดอ้ย โอกาส และ คน พกิาร ตำบล ดอน แกว้  (๑๑) สถาบนั พฒันาการ เดก็ ราช นครนิทร ์

(๑๒) ศูนย์ กีฬา ประจำ หมู่บ้าน  (๑๓) อย.น้อย แหล่ง เรียน รู้ ใน ระบบ นี้ เป็น ทั้ง หน่วย บริการ ที่ ให้ บริการ 

สาธารณสุข ตาม มาตรฐาน และ สร้าง บริการ ทาง เลือก เช่น การ แพทย์ แผน ไทย การ ใช้ สมุนไพร การ  

อบ สมุนไพร และ กลุ่ม องค์กร ใน พื้นที่ เป็น แหล่ง เรียน รู้ ที่ มี การ ปฏิบัติ การ จริง ที่ ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ ทุก กลุ่ม 

เช่น การ ดูแล สุขภาพ แม่ และ เด็ก หญิง ตั้ง ครรภ์ การ คัด กรอง ความ ดัน โลหิต และ เบา หวาน การ ป้องกัน 

และ ควบคุม โรค การ คุ้มครอง ผู้ บริโภค โดย อาสา สมัคร สาธารณสุข เชี่ยวชาญ (อ สมช.) การ ส่ง เสริม 

 การ ออก กำลัง กาย พื้น บ้าน รำ พญานาค ฟ้อน เจิง เต้น ลีลาศ โดย ชมรม ออก กำลัง กาย ตำบล ดอน แก้ว  

การ ดูแล สุขภาพ ผู้ สูง อายุ ใน ตำบล โดย ชม รม ผู้ สูง อายุ และ ศูนย์ ส่ง เสริมสุข ภาพ ผู้ สูง อายุ สาย สัมพันธ์ วัด 

โรง พยาบาล ชุมชน เป็นต้น

 ๓) ระบบ การ ศึกษา และ วัฒนธรรม ประเพณี ประกอบ ด้วย ๖ แหล่ง เรียน รู้ ได้แก่  (๑) ศูนย์ พัฒนา 

เด็ก เล็ก และ โรงเรียน ดอน แก้ว เนรมิต ปัญญา  (๒) ชมรม ทู บีนั ม เบอร์ วัน  (๓) โรงเรียน พระพุทธ ศาสนา  

วัน อาทิตย์  (๔) สภา วัฒนธรรม  (๕) ชมรม รัก การ อ่าน  (๖) การ ศึกษา นอก โรงเรียน เป็น แหล่ง เรียน รู้  

ที ่ใหก้าร ดแูล เดก็ ปฐมวยั โดย ม ีกจิกรรม การ เรยีน การ สอน กจิกรรม ทาง สงัคม กจิกรรม พฒันา ทกัษะ ทัง้ ดา้น  

ดนตรี และ กีฬา การ เรียน รู้ ด้าน ศีล ธรรม การ ตรวจ สุขภาพ และ การ ดำรง ชีวิต ใน สังคม ปัจจุบัน

 ๔) ระบบ สวสัดกิาร ชมุชน ประกอบ ดว้ย แหลง่ เรยีน รู ้๓ แหลง่ เรยีน รู ้ไดแ้ก ่ (๑) กองทนุ สวสัดกิาร 

ชุมชน  (๒) ศูนย์ พัฒนา ครอบครัว  (๓) ศูนย์ ฟื้นฟู สมรรถภาพ คน พิการ และ ผู้ สูง อายุ 

 (๑) กองทุน สวัสดิการ ชุมชน เป็นก อง ทุน เพื่อ จัด สวัสดิการ ให้ กับ ชุมชน โดย ภาค รัฐ ภาค ท้อง ถิ่น 

และ ประชาชน รวม กลุ่ม จัด ตั้ง ขึ้น ออม เงิน วัน ละ ๑ บาท จัด สวัสดิการ ดูแล กรณี แรก คลอด กรณี เจ็บ ป่วย 

 รักษา พยาบาล และ กรณี เสีย ชีวิต  (๒) ศูนย์ พัฒนา ครอบครัว เป็นก ลุ่ม องค์กร ที่ เป็น ศูนย์กลาง และ เป็น 

ผู้ เชื่อม กิจกรรม ของ ครอบครัว ชุมชน ทุก กลุ่ม วัย ให้ มี กิจกรรม ร่วม กัน ช่วย เหลือ ซึ่ง กัน และ กัน ทั้ง เรื่อง 

ที่ อยู่ อาศัย อาชีพ การ สร้าง ความ อบอุ่น ให้ ครอบครัว จัด ทำ บริการ (Hot line) สาย ด่วน ให้ คำ ปรึกษา 

และ บำบัด ทุกข์ ใน เรื่อง สุขภาพ จิต โดย ใช้ คนใน ชุมชน ผู้นำ ทาง ธรรมชาติ ทุน ทาง สังคม ที่ มี อยู่ ใน ตำบล  

(๓) ศนูย ์ฟืน้ฟ ูสมรรถภาพ คน พกิาร และ ผู ้สงู อาย ุให ้บรกิาร ชว่ย เหลอื และ บำบดั ฟืน้ฟ ูให ้คำ ปรกึษา บรกิาร 

กายภาพบำบัด ฝึก อาชีพ สร้าง และ ปรับปรุง ที่ อยู่ อาศัย ห้องน้ำ สิ่ง อำนวย ความ สะดวก ช่วย เหลือ คน 

ใน ชุมชน สนับสนุน เครื่อง นุ่ง ห่ม เสื้อผ้า ให้ กับ ผู้ สูง อายุ คน พิการ ผู้ ด้อย โอกาส ผู้ ติด เชื้อ เอดส์ โดย ใช้  

ทุน ทาง สังคม และ อาสา สมัคร ใน ชุมชน
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 ๕) ระบบ การ จดัการ สิง่ แวดลอ้ม ประกอบ ดว้ย ๖ แหลง่ เรยีน รู ้ไดแ้ก ่ (๑) การ จดัการ ขยะ โดย ชมุชน 

(๒) การ จัดการ ขยะ ใน สถาน ศึกษา  (๓) การ จัดการ ขยะ ใน วัด โสภณ า ราม  (๔) โรง ปุ๋ย หมัก  (๕) ธนาคาร  

วัสดุ รีไซเคิล ปุ๋ย น้ำ ชีวภาพ  (๖) แก๊ส ชีวภาพ จาก มูล สุกร 

 (๑) การ จัดการ ขยะ โดย ชุมชน เป็นการ จัดการ ขยะ และ ของ เสีย ใน ชุมชน เพื่อ ลด ปัญหา มลพิษ ที่ จะ 

เกดิ ขึน้ เชน่ ปญัหา มลพษิ อากาศ ที ่สง่ ผลก ระ ทบ ตอ่ สขุภาพ ของ ประชาชน โดย เฉพาะ กลุม่ ผู ้ปว่ย โรค เรือ้รงั 

ผู ้ปว่ย ระยะ สดุทา้ย หญงิ ตัง้ ครรภ ์และ กลุม่ อืน่ๆ โดย การ คดั แยก ขยะ ใน ระดบั ครวั เรอืน และ บรหิาร จดัการ 

ขยะ โดย ชมุชน เพือ่ ลด จำนวน ขยะ และ กำจดั ขยะ ได ้อยา่ง ถกู ตอ้ง ไม่ กอ่ ให ้เกดิ มลพษิ จน เกดิ เปน็ ขอ้ ตกลง 

และ กติกา ร่วม กัน ใน ตำบล ที่ ทุก ครัว เรือน ต้อง มี การ คัด แยก ขยะ ก่อน ทิ้ง 

 (๒) การ จดัการ ขยะ ใน สถาน ศกึษา เปน็การ บรหิาร จดัการ ขยะ ตอ่ย อด จาก การ บรหิาร จดัการ ขยะ 

โดย ชมุชน ขยาย ผล เขา้ไป ดำเนนิ งาน ใน สถาน ศกึษา ใน พืน้ที ่จำนวน ๕ โรงเรยีน จน เกดิ รปู แบบ การ บรหิาร 

จัดการ ขยะ ที่ หลาก หลาย เกิด สิ่ง ประดิษฐ์ และ ผลิตภัณฑ์ แปรรูป จาก ขยะ ปุ๋ย หมัก ใน โรงเรียน 

 (๓) การ จัดการ ขยะ ใน วัด โสภณ า ราม ที่ ต่อย อด การ บริหาร จัดการ ขยะ ใน ชุมชน เข้าไป ดำเนิน งาน 

 ใน วัด ซึ่ง เป็น แหล่ง ผลิต ขยะ เปียก จำนวน มาก นำ มา ทำ น้ำ หมัก ชี วภาพ แจก จ่าย ให้ กับ ชุมชน นำ ไป ใช้ 

ประโยชน์

 (๔) โรง ปุ๋ย หมัก ปุ๋ย น้ำ ชีวภาพ  เป็น แหล่ง เรียน รู้ ที่ จัดการ ขยะ เปียก ใน ชุมชน นำ มา จัด ทำ ปุ๋ย หมัก 

และ ใช้ ประโยชน์ 

 (๕) ธนาคาร วัสดุ รีไซเคิล เป็น รูป แบบ การ จัดการ ขยะ แห้ง ขาย ได้ นำ มา จัดการ ใน รูป แบบ ธนาคาร 

และ ปันผล ให้ กับ สมาชิก 

 (๖) แก๊ส ชีวภาพ จาก มูล สุกร เป็น แหล่ง ที่ นำ ของ เสีย ใน ชุมชน (ขี้ หมู) มาส ร้าง พลังงาน ทาง เลือก 

เป็น แก๊ส ชีวภาพ ใช้ ใน ครัว เรือน

 ๖) ระบบ เศรษฐกิจ ชุมชน ประกอบ ด้วย ๓ แหล่ง เรียน รู้ ได้แก่  (๑) วิสาหกิจ ชุมชน น้ำ ดื่ม บ่อ ปุ๊  

(๒) หัตถกรรม เศษ ผ้า อเนกประสงค์  (๓) จักสาน ไม้ไผ่ ขด เป็น แหล่ง เรียน รู้ ที่ สร้าง กลุ่ม อาชีพ ใน ชุมชน  

เน้น การ บริหาร จัดการ ใน รูป กลุ่ม ที่ สร้าง ผลก ระ ทบ ต่อ ราย ได้ เศรษฐกิจ ชุมชน ตลอด จน สร้าง ราย ได้ ให้ 

กลุ่ม ต่างๆ เช่น กลุ่ม เยาวชน กลุ่ม ผู้ สูง อายุ กลุ่ม คน ว่าง งาน เป็นต้น

 ๗) ระบบ ภมูปิญัญา พืน้ บา้น ประกอบ ดว้ย ๓ แหลง่ เรยีน รู ้ไดแ้ก ่ (๑) ผญา๋ ลา้น นา  (๒) ดนตร ีพืน้ บา้น  

ล้าน นา  (๓) กลอง หลวง พระเจ้า นั่ง โก๋น เป็น แหล่ง เรียน รู้ ที่ มี การ อนุรักษ์ ถ่ายทอด ความ รู้ ด้าน ภูมิปัญญา 

ท้อง ถิ่น สู่ ชุมชน และ สถาน ศึกษา และ ให้ บริการ ภูมิปัญญา การ ดูแล สุขภาพ ส่ง เสริม การ ใช้ สมุนไพร เป็น 

การ แพทย์ ทาง เลือก ใน การ รักษา และ ให้ บริการ ประชาชน และ เสริม พลัง ทาง กาย จิตใจ จิต วิญญาณ  

ใน กลุ่ม หญิง ตั้ง ครรภ์ วัย ทำงาน กลุ่ม ผู้ สูง อายุ ผู้ ป่วย โรค เรื้อรัง ผู้ ป่วย ระยะ สุดท้าย
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ตารางที่๑แสดงศกัยภาพของแหลง่เรยีนรู้กบัการพฒันาระบบการดแูลสขุภาพชมุชนครบวงจรโดยใช้พืน้ที่เปน็ตวัตัง้

ระบบ/แหล่งเรียนรู้ หมู่ที่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

๑.ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

๑.๑ การ บริหาร จัดการ ตำบล 

“ดอน แก้ว ตำบล แห่ง สุข ภาวะ”

W

๑.๒ ฐาน ข้อมูล ตำบล บูรณ า การ W

๑.๓ ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย 

(อป พร.)และ การ แพทย์ ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง

W

๑.๔ กองทุน หลัก ประกัน สุขภาพ W

๒ระบบสุขภาพชุมชน

๒.๑ โรง พยาบาล ชุมชน ใกล้ บ้าน ใกล้ ใจ 

๓ ดี ๔ เสา

W

๒.๒ แพทย์ แผน ไทย เพื่อ สุขภาพ 

รพช.ต.ดอน แก้ว

W

๒.๓ กลุ่ม แพทย์ แผน ไทย ด้วย ภูมิปัญญา 

ชุมชน

W

๒.๔ กลุ่ม สมุนไพร พื้น บ้าน หมู่ ๙ W

๒.๕ ชมรม ผู้ สูง อายุ ตำบล ดอน แก้ว W

๒.๖ อ สมช. ๙ สาขา

• สาขา เบา หวาน ความ ดัน W W W W W W W W W W

• สาขา เยี่ยม บ้าน (Home Health Care) W W W W W W W W W W

• สาขา แม่ และ เด็ก W W W W W W W W W W

• สาขา สุขภาพ จิต W W W l l l W W W W

• สาขา คุ้มครอง ผู้ บริโภค W W W W W W W W W W

• สาขา มะเร็ง ปาก มดลูก l W W W W W W W W W

• สาขา แพทย์ แผน ไทย W W W l l W W W W W

• สาขา ไข้ เลือด ออก W W W W W W W W W W

• สาขา วัณโรค W l l l W W l W l W
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ระบบ/แหล่งเรียนรู้ หมู่ที่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

๒.๗ อาสา พัฒนา ปศุสัตว์ ตำบล ดอน แก้ว 

(อสป.)

W W W W W W W W W W

๒.๘ อาสา สมัคร พัฒนา คุณภาพ ชีวิต 

ผู้ พิการ และ ผู้ สูง อายุ ใน ตำบล ดอน แก้ว

W W W W W W W W W W

๒.๙ ชมรม ออก กำลัง กาย W

๒.๑๐ กลุ่ม อย.น้อย l

๒.๑๑ ศูนย์ ส่ง เสริมสุข ภาพ ผู้ สูง อายุ 

สาย สัมพันธ์ วัด โรง พยาบาล ชุมชน

W

๒.๑๒ สถาบัน พัฒนาการ เด็ก ราช นครินทร์ W

๒.๑๓ ศูนย์ กีฬา ประจำ หมู่บ้าน W W W W W W W W W W

๓.ระบบการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี

๓.๑ ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก และ โรงเรียน 

ดอน แก้ว เนรมิต ปัญญา

W

๓.๒ ชมรม (To Be Number One) l

๓.๓ โรงเรียน ศึกษา พระพุทธ ศาสนา 

วัน อาทิตย์

l

๓.๔ สภา วัฒนธรรม l

๓.๕ ชมรม รัก การ อ่าน l

๓.๖ การ ศึกษา นอก โรงเรียน u

๔.ระบบสวัสดิการชุมชน

๔.๑ กองทุน สวัสดิการ ชุมชน l

๔.๒ ศูนย์ พัฒนา ครอบครัว l

๔.๓ ศูนย์ ฟื้นฟู สมรรถภาพ คน พิการ 

ผู้ สูง อายุ

W

๕.ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การ จัดการ ขยะ โดย ชุมชน W

๕.๒ การ จัดการ ขยะ ใน สถาน ศึกษา W

๕.๓ การ จัดการ ขยะ วัด โสภณ า ราม W

๕.๔ ธนาคาร วัสดุ รี ไซ เคิล W
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ระบบ/แหล่งเรียนรู้ หมู่ที่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

๕.๕ โรง ปุ๋ย หมัก ปุ๋ย น้ำ ชีวภาพ W

๕.๖ แก๊ส ชีวภาพ จาก มูล สุกร W

๖.ระบบเศรษฐกิจชุมชน

๖.๑ วิสาหกิจ ชุมชน น้ำ ดื่ม บ่อ ปุ๊ l

๖.๒ หัตถกรรม เศษ ผ้า อเนกประสงค์ l

๖.๓ จักสาน ไม้ไผ่ ขด l

๗.ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑ ผะ หญ๋า ล้าน นา W

๗.๒ ดนตรี พื้น บ้าน ล้าน นา l

๗.๓ กลอง หลวง บ้าน พระเจ้า นั่ง โก๋น l

รวมแหล่งจาก๗ระบบ ๑๕ ๑๕ ๑๘ ๒๐ ๑๒ ๑๓ ๑๘ ๑๓ ๑๕ ๑๕

๘.แหล่งทุนทางสังคมและกลุ่มศักยภาพอื่นๆ

๘.๑ อาสา สมัคร

• สภา เด็ก และ เยาวชน ตำบล ดอน แก้ว l

• อาสา สมัคร พัฒนา สังคม และ ความ ม่ันคง 

ของ มนุษย์ (อพม.)

l W W W l W l W l W

• อาสา สมัคร พัฒนา สังคม และ ความ ม่ันคง 

ของ มนุษย์ เพ่ือ ดูแล คน พิการ (อพ มก.)

l l l l l l l l l l

• อาสา สมัคร จัดการ สิ่ง แวดล้อม l l l l l l l l l l

• จราจร อาสา l l l l l l l l l l

• ตำรวจ บ้าน l l l l l l l l l l

๘.๒ กลุ่ม ทาง สังคม

• กองทุน ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ประจำ ตำบล l l l l l l l l l l

• สมาคม ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ผู้ สูง อายุ 

นคร พิงค์

l

• กองทุน เงิน กู้ ยืม เพื่อ คน พิการ l

• โรงเรียน นวัตกรรม เพื่อ ส่ง เสริมสุข ภาพ l

• ศูนย์ (CLC) ให้ คำ ปรึกษา คน พิการ u
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ระบบ/แหล่งเรียนรู้ หมู่ที่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

• กลุ่ม แม่ บ้าน เกษตร บ้าน บ่อ ปุ๊ l

• กองทุน หมู่บ้าน l l l l l l l l l l

• กองทุน พัฒนา บทบาท สตรี l l l l l l l l l l

• กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ประจำ ตำบล (OTOP) l l l

• กลุ่ม สหกรณ์ การเกษตร l l l

• กลุ่ม ธกส. l l l

• กลุ่ม ปศุสัตว์ ห้วย ตึง เฒ่า l l l

• กลุ่ม เยาวชน เกษตรกร หมู่ ที่ ๙ u

๘.๓ สถาน บริการ สุขภาพ

• โรง พยาบาล นคร พิงค์ l

• คลินิก แพทย์ u

• ร้าน ยา ชุมชน u u

• ศูนย์ สาธารณสุข ประจำ หมู่บ้าน l W l l u u W l l l

• ศูนย์ สุขภาพ ชุมชน (AIDS) l

• วิทยาลัย พยาบาล บรม ราช ชนนี W

• ศูนย์ วิทยาศาสตร์ การ แพทย์ l

• มูลนิธิ ขา เทียม l

๘.๔ แหล่ง ทุน/แหล่ง ประโยชน์

• วัด บ่อ ปุ๊ l

• หน่วย อบรม ประชาชน วัด ดอน แก้ว l

• วัด ปิย า ราม l

• หน่วย อบรม ประชาชน วัด พระ นอน l

• สำนักสงฆ์ สัน เหมือง l

• โรงเรียน ดอน แก้ว เนรมิต ปัญญา l

• โรงเรียน บ้าน ดอน แก้ว l

• โรงเรียน บ้าน ศาลา l

• โรงเรียน บ้าน พระ นอน l

• ลาน กีฬา ชุมชน l l l l l l l l l l
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ระบบ/แหล่งเรียนรู้ หมู่ที่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

• กศน.ตำบล ดอน แก้ว l

• กอง การ ศึกษา เพื่อ คน พิการ 

(ศูนย์ การ ศึกษา พิเศษ เขต๘)

l

• มูลนิธิ บ้าน สมาน ใจ l

• สถาน สงเคราะห์ เด็ก ชาย บ้าน เชียงใหม่ l

• ห้อง สมุด ชุมชน u u

• ศูนย์ (ICT) ประจำ ตำบล l

• สหกรณ์ เครดิต ยู เนี่ยน l

• วิทยุ ชุมชน W

• สนาม กีฬา สมโภช เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี l

• สภา วัฒนธรรม ตำบล ดอน แก้ว W W W W W W W W W W

• สถาน เด็ก อ่อน เวียง พิงค์ l

รวมแหล่งทุนทางสังคม

และกลุ่มศักยภาพอื่นๆ
๑๔ ๑๙ ๑๘ ๒๒ ๑๔ ๑๑ ๑๔ ๑๗ ๑๘ ๑๓

รวมทั้งหมด ๑๙ ๓๔ ๓๖ ๔๒ ๒๖ ๒๔ ๓๒ ๓๐ ๓๐ ๒๘

ท่ีมา ข้อมูล : ข้อมูล ทุน ทาง สังคม และ ศักยภาพ ชุมชน ตำบล ดอน แก้ว ใน ข้อ เสนอ โครงการ ศูนย์ บูรณ า การ การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน  

สัญลักษณ์ในตาราง 

u	 สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมจัตุรัส หมาย ถึง แหล่ง ปฏิบัติ การ/แหล่ง เรียน รู้ ที่ มี การ รวม กลุ่ม ทำงาน ไม่มี รูป ธรรม 

การ ดำเนนิ งาน ดา้น ระบบ การ ดแูล สขุภาพ ชมุชน และ ยงั ไมม่ ีการ เชือ่ม โยง งาน กบั แหลง่ ปฏบิตั ิการ/แหลง่ 

เรยีน รู ้ที ่ม ีรปู ธรรมการ ดำเนนิ งาน ของ องค ์ประกอบ กา รบ ูรณา การ ระบบ การ ดแูล สขุภาพ ครบ วงจร โดย ใช ้

พื้นที่ เป็น ตัว ตั้ง 

l	 สัญลักษณ์วงกลม หมาย ถึง แหล่ง ปฏิบัติ การ/แหล่ง เรียน รู้ นั้น ไม่มี รูป ธรรมการ ดำเนิน งาน ด้าน ระบบ  

การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน แต่ มี ความ เชื่อม โยง และ เอื้อ ประโยชน์ กับ แหล่ง ปฏิบัติ การ/แหล่ง เรียน รู้ ที่ มี  

รปู ธรรมการ ดำเนนิ งาน ของ องค ์ประกอบ กา รบ ูรณา การ ระบบ การ ดแูล สขุภาพ ชมุชน โดย ใช ้พืน้ที ่เปน็ ตวั ตัง้  

(แหล่ง เรียน รู้ โดย อ้อม)

W	 สัญลักษณ์ดาวแปดแฉก หมาย ถึง แหล่ง ปฏิบัติ การ/แหล่ง เรียน รู้ นั้น เป็น งาน เด่น ของ ตำบล มี ศักยภาพ 

ที่ สะท้อน ความ เชี่ยวชาญ เฉพาะ ของ องค์ ประกอบ การ บูรณ า การ ระบบ การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน ครบ วงจร 

โดย ใช้ พื้นที่ เป็น ตัว ตั้ง
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 ตาราง ที ่๑ ได ้แสดง ศกัยภาพ แหลง่ ปฏบิตั ิการ/แหลง่ เรยีน รู ้ที ่ม ีอยู ่ใน ตำบล ดอน แกว้ ที ่สง่ ผลก ระ ทบ  

ตรง และ อ้อม ต่อ สุขภาพ ชุมชน ประกอบ ด้วย แหล่ง เรียน รู้ ๗ ระบบ จำนวน ๓๘ แหล่ง และ แหล่ง ทุน  

ทาง สังคม และ กลุ่ม ศักย ภา พอื่นๆ ๔ กลุ่ม จำนวน ๔๘ แหล่ง  รวม ทั้ง สอง แหล่ง จำนวน ๘๖ แหล่ง  

ซึ่ง สามารถ จำแนก ตาม ระดับ ของ ศักยภาพ ที่ แทน ด้วย สัญลักษณ์ ได้ ดังนี้

 - แหล่ง เรียน รู้ จาก ๗ ระบบ รวม ๓๘ แหล่ง 

  W	= ๒๕ แหล่ง l	= ๑๒ แหล่ง u	= ๑ แหล่ง

 - แหล่ง ทุน ทาง สังคม และ กลุ่ม ศักย ภา พอื่นๆ รวม ๔๘ แหล่ง

  W	= ๔ แหล่ง l	= ๓๙ แหล่ง u	= ๕ แหล่ง

 จะ เห็น ได้ ว่า มี แหล่ง เรียน รู้ และ แหล่ง ทุน ทาง สังคม ที่ มี ความ เชี่ยวชาญ เฉพาะ ใน การ ดูแล สุขภาพ 

ชุมชน จำนวน ๒๙ แหล่ง ซึ่ง เป็น ตัว หลัก ใน การ ขยาย ปฏิบัติ การ ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน 

แก่ กลุ่ม ที่ ไม่มี รูป ธรรม ใน การ ดำเนิน งาน แต่ มี ความ เชื่อม โยง และ เอื้อ ประโยชน์ กับ กลุ่ม หลัก จำนวน ๕๑ 

แหลง่ และ ยงั ม ีกลุม่ ที ่เปน็ ทนุ ทาง สงัคม ที ่ไมม่ ีรปู ธรรม ดำเนนิ งาน แต ่สามารถ พฒันา ให ้ม ีปฏบิตั ิการ ใน การ 

 ดูแล สุขภาพ ชุมชน ได้ จำนวน ๖ แหล่ง เพื่อ ให้ เกิด การ ทำงาน เชิง บูรณ า การ ใน การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน  

ครบ วงจร โดย ใช้ พื้นที่ เป็น ตัว ตั้ง ร่วม กัน

ความ พร้อม ของ ชุมชน ท้อง ถิ่น ใน การ สร้าง รูป ธรรม กา รบู รณา การ 

 จาก การ วิเคราะห์ ความ พร้อม ของ ชุมชน ท้อง ถิ่น ใน การ สร้าง รูป ธรรม กา รบู รณา การ ด้าน สุขภาพ 

ชุมชน ใน พื้นที่ ตำบล ดอน แก้ว ตาม ๑๓ กลุ่ม ประชากร ชุด กิจกรรม ๖ ชุด ได้แก่ ๑) การ พัฒนา ศักยภาพ 

๒) การ พัฒนา สภาพ แวดล้อม ที่ เอื้อ ต่อ สุข ภาวะ  ๓) การ พัฒนา ระบบ บริการ  ๔) การ จัด ตั้ง กองทุน หรือ 

สวสัดกิาร  ๕) การ พฒันา และ นำ ใช ้ขอ้มลู และ  ๖) การ สรา้ง กฎ กตกิา ระเบยีบ รว่ม กนั นัน้ ตำบล ดอน แกว้ 

 ม ีแหลง่ เรยีน รู ้ที ่ม ีศกัยภาพ ทำงาน และ สนบัสนนุ การ ดำเนนิ งาน ดา้น สขุภาพ ใน พืน้ที ่อยา่ง ตอ่ เนือ่ง จำนวน 

๘๖ แหล่ง เรียน รู้ มี แหล่ง เรียน รู้ ที่ มี การ ดำเนิน งาน เป็น รูป ธรรม และ มี ความ ต่อ เนื่อง จน เกิด เป็น ความ 

เชี่ยวชาญ เฉพาะ จำนวน ๒๙ แหล่ง เรียน รู้ ตอบ สนอง ต่อ ประชาชน ใน ทุก กลุ่ม อายุ เช่น อาสา สมัคร 

สาธารณสขุ เชีย่วชาญ อาสา พฒันา คณุภาพ ชวีติ คน พกิาร และ ผู ้สงู อาย ุโรง พยาบาล ชมุชน ตำบล ดอน แกว้ 

ศนูย ์สง่ เสรมิสขุ ภาพ ผู ้สงู อาย ุวดั โรง พยาบาล ชมุชน เปน็ตน้ และ ยงั ม ีแหลง่/กลุม่ ที ่สง่ ผลก ระ ทบ ใน ทาง ออ้ม  

ที่ ช่วย เติม เต็ม ใน การ ดูแล กลุ่ม ประชากร ให้ ครอบคลุม ใน ทุก มิติ ของ การ ดำรง ชีวิต ใน ด้าน การ จัดการ  

สิ่ง แวดล้อม การ จัด สวัสดิการ การ จัดการ ศึกษา การ ส่ง เสริม อาชีพ เช่น กลุ่ม อายุ ๐-๕ ปี มี แหล่ง เรียน รู้ ที่ 

ทำงาน ใน พืน้ที ่ไดแ้ก ่การ บรหิาร จดัการ ตำบล ใน องคก์าร บรหิาร สว่น ตำบล ดอน แกว้ ศนูย ์พฒันา เดก็ เลก็  

โรง พยาบาล ชุมชน ตำบล ดอน แก้ว และ อาสา สมัคร สาธารณสุข เชี่ยวชาญ สาขา แม่ และ เด็ก เป็น แกน หลัก 

ใน การ จัดการ สุขภาพ ชุมชน ของ ประชากร กลุ่ม นี้ ทำ หน้าที่ พัฒนา ศักยภาพ ปรับ สภาพ แวดล้อม การ 
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จัดการ ศึกษา การ จัด บริการ สุขภาพ ตาม ชุด สิทธิ ประโยชน์ และ ความ ต้องการ แต่ ยัง มี แหล่ง เรียน รู้ กลุ่ม  

ที่ ร่วม ทำงาน ใน การ จัดการ สวัสดิการ ได้แก่ กองทุน สวัสดิการ ชุมชน ศูนย์ พัฒนา ครอบครัว จัด สวัสดิการ 

สำหรับ เด็ก แรก เกิด และ สวัสดิการ อื่นๆ การ จัดการ ข้อมูล ใน ฐาน ข้อมูล (TCNAP) ข้อมูล หน่วย บริการ  

ที ่เปน็ ประโยชน ์ตอ่ การ พฒันา และ ดแูล สขุภาพ จน พฒันา รว่ม การ สรา้ง กฎ กตกิา ใน การ ดแูล สขุภาพ ชมุชน 

เฉพาะ กลุม่ นำ ใช ้ใน พืน้ที ่ได ้อยา่ง ยัง่ยนื แหลง่/กลุม่ เหลา่ นี ้สามารถ พฒันา เพือ่ ตอบ สนอง ตอ่ กา รบ ูรณา การ  

สุขภาพ ชุมชน

 การ ต่อย อด ทุน ทาง สังคม และ ขบวนการ ขับ เคลื่อน สังคม ที่ มี อยู่ ทำให้ เกิด แนวคิด การ จัด ตั้ง  

มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข ขึ้น เพื่อ เป็น ทาง เลือก ทางการ ศึกษา ที่ สามารถ สร้าง คน สร้าง ปัญญา และ 

สรา้ง การ เปลีย่นแปลง จน สรา้ง ความ เขม้ แขง็ ให ้กบั ชมุชน ได ้มหา วชิชา ลยั ดอน แกว้ สรา้ง สขุ เปน็ มหา วชิชา ลยั  

ที ่ม ีความ มุง่ มัน่ จะ พฒันา งาน และ ภารกจิ ประจำ ของ หนว่ย งาน ทนุ ทาง สงัคม ขบวนการ ขบั เคลือ่น ใน สงัคม 

ที ่ม ีอยู ่เดมิ อยา่ง หลาก หลาย นำ มา รวบรวม และ สรา้ง เปน็ องค ์ความ รู ้สรา้ง สงัคม อดุม ปญัญา เพือ่ รว่ม สรา้ง 

ชุมชน ให้ เข้ม แข็ง มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว จะ เป็น เป็น ผู้ ทำ หน้าที่ เป็น หน่วย ฝึก อบรม ผู้ บริหาร บุคลากร 

องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น บุคลากร ของ หน่วย บริการ สาธารณสุข ตลอด จน ผู้นำ แกน นำ อาสา สมัคร 

ใน ชมุชน ที่ มี บทบาท ใน การ สรา้ง การ เปลีย่นแปลง ใน เชงิ พฒันา ชมุชน และ มี ศกัยภาพ ใน การ พฒันา ชมุชน 

ท้อง ถิ่น เพื่อ นำ สู่ ชุมชน ท้อง ถิ่น เข้ม แข็ง 
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บท ที่ ๒ 

การ จัด ตั้ง มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข

กว่า ทศวรรษ ที่ องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ดอน แก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ ได้ สะสม 

ประสบการณ์ การ ทำงาน ร่วม กัน ของ คนใน ชุมชน ตำบล ดอน แก้ว โดย เฉพาะ ผู้นำ ท้อง ถิ่น ผู้นำ ท้อง ที่ ผู้นำ 

ภาค ประชาชน ผู้นำ หน่วย งาน รัฐ ใน พื้นที่ และ ผู้ มี จิต อาสา รวม แล้ว ไม่ น้อย กว่า ๑,๐๐๐ คน จน มอง เห็น 

และ สัมผัส ถึง ความ เชี่ยวชาญ ของ ผู้นำ

ด้วย ความ มุมานะ และ ความ เพียร พยายาม ใน การ ทำให้ การ บริหาร จัดการ พื้นที่ มี “ธร รมาภิ บาล”  

อัน เป็น หลัก การ ที่ ถูก แปลง สู่ การ ปฏิบัติ ของ ผู้นำ และ องค์กร จน เป็น วิถี ของ ตำบล ดอน แก้ว ที่ ปลูก ฝัง ผ่าน 

“ขว่ง กำ กึด๊ (ลาน ปญัญา)” อนั เปน็ กจิกรรม ที ่พลเมอืง คน ดอน แกว้ ใช ้เพือ่ การ คน้หาตนเองกำหนดแนวทาง

การพัฒนาตำบล และสานพลังกันเป็นเครือข่ายในหลากหลายลักษณะอันก่อประโยชน์ต่อชุมชน

ท้องถิ่นของตนเองและแบ่งปันให้กับเพื่อนเครือข่ายนอกพื้นที่

องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ดอน แก้ว มี โอกาส ใน การ เรียน รู้ ร่วม กับ กับ สถาบัน วิชาการ มา อย่าง  

ต่อ เนื่อง ส่ง ผล ให้ ตำบล ดอน แก้ว ได้ ใช้ ข้อมูล และ ประสบการณ์ มา ดำเนิน การ ใน พื้นที่ เมื่อ ปี ๒๕๕๓ ตำบล 

ดอน แกว้ ได ้ดำเนนิ การ วจิยั ชมุชน จน ทำให ้รู ้ถงึ สถานภาพ ของ ทนุ ทาง สงัคม และ ศกัยภาพ ทกุ มติ ิของ ตำบล  

ซึ่ง เป็น จุด เปลี่ยน สำคัญ ของ การ พัฒนา ใน พื้นที่ ตำบล ดอน แก้ว ตำบล ดอน แก้ว ได้ มี โอกาส ทำ หน้าที่ เป็น 

“ศนูย ์เรยีน รู ้การ จดัการ สขุ ภาวะ สี ่มติ”ิ ที ่สรา้ง การ เรยีน รู ้กบั องคก์ร ปกครอง สว่น ทอ้ง ถิน่ เครอื ขา่ย ๖๐ แหง่ 

มา เป็นก ว่า ๓ ปี รวม ถึง การ เป็น พื้นที่ ศึกษา ดู งาน ของ เครือ ข่าย องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น ที่ เชื่อ มั่น ใน  

เป้า หมาย เดียวกัน คือ “การ จัดการ ตนเอง ของ ชุมชน ด้วย พลัง พลเมือง ของ ชุมชน ท้อง ถิ่น” 
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ช่วง กว่า ๓ ปี ที่ ผ่าน มา ผู้นำ และ พลเมือง ตำบล ดอน แก้ว ได้ สะสม ประสบการณ์ เรียน รู้ จน เข้าใจ 

ตนเอง และ รูจ้กั ความ เชีย่วชาญ ของ ตนเอง ได ้รบั การ ยอมรบั จาก องคก์ร ปกครอง สว่น ทอ้ง ถิน่ จำนวน ไม ่นอ้ย 

และ ได้ รับ การ ยอมรับ จาก หน่วย งาน ทั้ง รัฐ และ เอกชน ที่ สะท้อน จาก การ ได้ รับ รางวัล อย่าง ต่อ เนื่อง

สำนักงาน กองทุน สนับสนุน การ สร้าง เสริมสุข ภาพ (สสส.) โดย สำนัก สนับสนุน สุข ภาวะ ชุมชน 

(สำนัก ๓) และ การ สนับสนุน จาก ศูนย์วิจัย และ พัฒนา ระบบ สุขภาพ ชุมชน (ศวช.) คณะ พยาบาล ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั ขอนแกน่ เหน็ ถงึ ความ ชดัเจน ของ ชดุ ความ รู ้ที ่องคก์าร บรหิาร สว่น ตำบล ดอน แกว้ ได ้ประมวล 

และ สงัเคราะห ์จาก การ ดำเนนิ งาน ของ ทกุ ภาค สว่น ใน พืน้ที ่เมือ่ นำ มา เทยีบ เคยีง กบั หลกั วชิาการ ก ็ม ีความ 

ชัดเจน ยิ่ง ขึ้น โดย เฉพาะ กรอบ แนวคิด ที่ จะ นำ ใช้ ขยาย ผล เป็น ชุด ความ รู้ ที่ นำ ใช้ได้ อย่าง ทั่วไป ได้ พร้อม ทั้ง  

มี ปฏิบัติ การรองรับ ถึง ประสิทธิผล 

เพื่อ ขยาย แนวคิด “ระบบ การ จัดการ ระบบ สุข ภาวะ ชุมชน” และ วิธี การ ที่ มี ประสิทธิภาพ และ 

ประสทิธผิล ใน การ จดัการ ระบบ สขุ ภาวะ ชมุชน๒ องคก์าร บรหิาร สว่น ตำบล ดอน แกว้ รว่ม กบั มหาวทิยาลยั 

ขอนแก่น และ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม่ จึง ได้ ก่อ ตั้ง “มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข” โดย มี องค์การ 

บรหิาร สว่น ตำบล ดอน แกว้ เปน็ หนว่ย งาน บรหิาร จดัการ ที ่มุง่ เนน้ การ แบง่ ปนั ปญัญา (Wisdom & Sharing)  

ขยาย ออก ไป อกี พืน้ที ่อืน่ ตอ่ กนั ไป พรอ้ม กบั การ ตอบ สนอง ตอ่ ทศิทาง การก ระ จา ยอำ นา จอนั เปน็ แนวทาง 

การ พัฒนา ประเทศ ที่ นานา อารยะ ประเทศ ยอมรับ กัน เป็น สากล ของ การ อยู่ ร่วม กัน ใน ทุก ระดับ

๒ การ วิจัย ชุมชน เชิง ชาติพันธุ์วรรณนา แบบ เร่ง ด่วน (Rapid Ethnography Community Assessment Process: RECAP) 

(รศ.ดร.ขนิษฐา นันท บุตร, ๒๕๕๗)
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มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข

๑. ชื่อ ภาษา ไทย : มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข 

๒. ชื่อ ภาษา อังกฤษ : University of Donkaew Healthy Community (UDHC)

๓. ความ หมาย: 

 U = Uniqueness หมาย ถึง มี ความ เป็น อัต ลักษณ์ เฉพาะ

 D = Diversity หมาย ถึง มี ความ หลาก หลาย

 H = Holistic หมาย ถึง บูรณ า การ ไม่ แยก ส่วน

 C = Connectedness หมาย ถึง การ เชื่อม ประสาน

๔. เจตนารมณ์ เป็น วิชา ใน ถิ่นฐาน มี จิต วิญญาณ นัก พัฒนา นำ ปัญญา สู่ การ เปลี่ยนแปลง

 เป็น วิชา ใน ถิ่นฐาน คือ งาน ภารกิจงาน ประจำ ของ ท้อง ถิ่น ที่ ต้อง ดำเนิน การ ตาม ภารกิจ หน้าที่  

ของ ท้อง ถิ่น ใน การ พัฒนา ตำบล 

 ม ีจติ วญิญาณ นกั พฒันา คอื การ เสรมิ สรา้ง องค ์ความ รู ้และ พลงั เพือ่ สรา้ง วญิญาณ นกั พฒันา ให ้กบั 

๕ นัก สร้าง เสริมสุข ภาวะ ชุมชน๓ 

 นำ ปัญญา สู่ การ เปลี่ยนแปลง คือ สร้าง คน สร้าง ปัญญา เพื่อ สร้าง การ เปลี่ยนแปลง 

๕. ปรัชญา : ปั้น คน ปลูก ปัญญา เปลี่ยน สังคม

๓  ๕ นักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน คือ นักบริหาร นักวิชาการชุมชนท้องถิ่น นักจัดการและจัดกระบวนการ นักจัดการข้อมูล 

และนักสื่อสารชุมชน ปรากฏในแผนสุขภาวะชุมชน ปี ๒๕๕๘ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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๖. สัญลักษณ์ 

 

 สี ทอง คือ การ เกิด ปัญญา สูงสุด

 สี น้ำตาล คือ ความ มั่นคง หนัก แน่น ชัดเจน

 สี ขาว คือ ความ บริสุทธิ์ ธร รมาภิ บาล สะอาด โปร่งใส

 สี เขียว คือ ความ สุข สร้างสรรค์ สุข ภาวะ

๗. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก

 ๑) เพื่อ พัฒนา ระบบ การ จัดการ เรียน รู้ สำหรับ ผู้นำ กลุ่ม ทาง สังคม องค์กร ชุมชน และ ประชาชน 

 ใน พื้นที่ ให้ เป็นการ เรียน รู้ ตลอด ชีวิต สำหรับ คน ทุก คน

 ๒) เพื่อ พัฒนา ผู้นำ ให้ เป็น ผู้ ประกอบ การ ทาง สังคม และ มี ความ เชี่ยวชาญ ใน การ สร้าง การ เรียน รู้ 

 ๓) เพื่อ ยก ระดับ ทุน ทาง สังคม ให้ เป็น ทุน ทาง ปัญญา และ ทุน ทาง เศรษฐกิจ ระดับ ครอบครัว

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 ๑) เพือ่ เพิม่ ทกัษะ ผูน้ำ ใน พืน้ที ่องคก์ร ปกครอง สว่น ทอ้ง ถิน่ เครอื ขา่ย ใน การ ออกแบบ ระบบ บรกิาร 

จัดการ ด้วย หลัก ธร รมาภิ บาล

 ๒) เพื่อ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ของ ผู้นำ ด้าน การ จัดการ สุข ภาวะ ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น 

เครือ ข่าย ใน การ พัฒนา ระบบ การ จัดการ สุข ภาวะ ชุมชน บน ฐาน ของ ทุน และ ศักยภาพ ของ ตนเอง อย่าง มี 

ประสิทธิผล และ มี ประสิทธิภาพ

 ๓) เพื่อ ถ่ายทอด แนวคิด และ ร่วม ออกแบบ แนวทาง การ พัฒนา นโยบาย สาธารณะ ด้าน การ ดูแล 

สุขภาพ ที่ แปลง สู่ การ ปฏิบัติ ได้ ผล จริง

 ๔) เพื่อ พัฒนา ศักยภาพ ผู้นำ ใน ทุก กลุ่ม ให้ เป็น “นัก สร้าง นวัตกรรม ด้าน การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน”
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๘. โครงสร้าง การ บริหาร งาน มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข

 โครงสร้าง การ บริหาร งาน ประกอบ ด้วย คณะ กรรมการ จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ คณะ กรรมการ  

สภา มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข และ คณะ กรรมการ บริหาร หลักสูตร การ จัดการ สุขภาพ ชุมชน ตาม 

ประกาศ องคก์าร บรหิาร สว่น ตำบล ดอน แกว้ เลข ที ่๔๙๙/๒๕๕๗ ลง วนั ที ่๔ สงิหาคม ๒๕๕๗ (ราย ละเอยีด 

 แนบ ท้าย เล่ม)

แผนภาพที่๑แสดงโครงสร้างมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข
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๙. โครงสร้าง หลักสูตร มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข

แผนภาพที่๒แสดงโครงสร้างหลักสูตรมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข

2 
 

9. โครงสรางหลักสูตรมหาวิชชาลัยดอนแกวสรางสุข 

MHC01 หมวดวิชาหลัก MHC02 หมวดวิชานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 
 

MHC03  หมวดวิชานวัตกรรมสงเสริมการพัฒนา 

หลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน (Management for Healthy Community) 

MHC01-1 วิชาธรรมาภิบาล 

MHC01-2 วิชาการจัดการขอมูล 

MHC01-3 วิชาการวางแผนและการพัฒนา 

MHC01-4 วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ 

MHC02-1  วิชาการดูแลผูปวยและคนพิการ 

MHC02-2  วิชาการพัฒนาอาสาสมัคร 

MHC02-3  วิชาการจัดสวัสดิการชุมชน
ชุมชน 

MHC02-5  วิชาการจัดการครอบครัว
ปฐมวัย 

MHC02-6  วิชาการดูแลเด็กปฐมวัย 

MHC02-4  วิชาการดูแลผูสูงอายุ 

MHC02-7  วิชาการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน 

MHC03-1 วิชาการจัดการเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 

MHC03-2  วิชาการจัดการขยะและพลังงานทดแทน 

MHC03-3  วิชาการพัฒนากิจกรรมสรางสรรค 

MHC03-4  วิชาความปลอดภัยในชุมชน 

MHC03-5  วิชาความปลอดภัยในอาชีพ 

แผนภาพที่ 2  แสดงโครงสรางหลักสูตร มหาวิชชาลัยดอนแกวสรางสุข 

หลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน (Management for Healthy Community: MHC)

MHC02 หมวดวิชานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ MHC03 หมวดวิชานวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาMHC01 หมวดวิชาหลัก

MHC03-1 วิชาการจัดการเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

MHC03-2 วิชาการจัดการขยะและพลังงานทดแทน

MHC03-3 วิชาการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

MHC03-4 วิชาความปลอดภัยในชุมชน

MHC03-5 วิชาความปลอดภัยในอาชีพ

MHC02-1 วิชาการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ

MHC02-2 วิชาการพัฒนาอาสาสมัคร

MHC02-3 วิชาการจัดสวัสดิการชุมชนชุมชน

MHC02-4 วิชาการดูแลผู้สูงอายุ

MHC02-5 วิชาการจัดการครอบครัว

MHC02-6 วิชาการดูแลเด็กปฐมวัย

MHC02-7 วิชาการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน

MHC01-1 วิชาธรรมาภิบาล

MHC01-2 วิชาการจัดการข้อมูล

MHC01-3 วิชาการวางแผนและการพัฒนา

MHC01-4 วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ
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๑๐. แนวทาง การ เรียน รู้ ๙ ขั้น ตอน

 ขั้น ที่ ๑ ศึกษา เรียน รู้ แนวคิด หลัก การ

 ขั้น ที่ ๒ ศกึษา ด ูงาน นวตักรรม รปู ธรรม ใน พืน้ที ่ใน ชมุชน (ครัง้ ที ่๑) และ นำ เสนอ ผล การ ศกึษา ด ูงาน  

 ขั้น ที่ ๓ ศึกษา ทุน และ ศักยภาพ ชุมชน ที่ เป็นการ ปฏิบัติ การ จริง ของ ตนเอง และ นำ เสนอ ผล งาน

 ขั้น ที่ ๔ ศึกษา ดู งาน นวัตกรรม รูป ธรรม ใน ชุมชน (ครั้ง ที่ ๒)

 ขั้น ที่ ๕ สัมมนา บูรณ า การ ทุก วิชา และ นวัตกรรม 

 ขั้น ที่ ๖ ประเมิน ผล และ สะท้อน การ เรียน รู้ 

 ขั้น ที่ ๗ พัฒนา นวัตกรรม สุขภาพ ใน ชุมชน ของ ตนเอง 

 ขั้น ที่ ๘ เวที ระดม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ 

 ขั้น ที่ ๙ ประเมิน ผล และ สะท้อน การ เรียน รู้ 

การ จัด กระบวนการ เรียน การ สอน

ตารางที่๒แสดงการแบ่งชุดวิชา

ชุด วิชา                   วิชา

ชุด ที่ ๑

MHC01 หมวดวิชาหลัก

๑) วิชา ธร รมาภิ บาล

๒) วิชาการ พัฒนา นโยบาย สาธารณะ

ชุด ที่ ๒

MHC01 หมวดวิชาหลัก

๑) วิชาการ จัดการ ข้อมูล

๒) วิชาการ วางแผน และ การ พัฒนา

ชุด ที่ ๓

MHC02 หมวดวิชานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

MHC03 หมวดวิชานวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนา

๑) หมวด วิชา นวัตกรรม การ ดูแล สุขภาพ

๒) หมวด วิชา นวัตกรรม การ ส่ง เสริม 

    การ พัฒนา

 

 แบ่ง การ เรียน การ สอน เป็น ๒ ครั้ง โดย ครั้ง ที่ ๑ และ ครั้ง ที่ ๒ กลุ่ม เป้า หมาย แตก ต่าง กัน และ เว้น 

ระยะ ห่าง ใน การ เรียน รู้ และ นำ กลับ ไป สร้าง ปฏิบัติ การ ใน พื้นที่ เป็น ระยะ เวลา ๓ เดือน ก่อน มา เรียน  

ใน ครั้ง ที่ ๒ ต่อ ไป 
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ตารางที่๓แสดงตัวอย่างตารางเรียนหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชนมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขครั้งที่๑

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
๐๘.๓๐-
๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-
๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-
๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-
๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-
๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-
๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-
๑๕.๓๐

๑๕.๓๐-
๑๖.๓๐

๑๖.๓๐-
๑๗.๓๐

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

MHC01-1 วิชาธรรมาภิบาล
ห้องเรียนอาคารบุญญาภรณ์  อบต.ดอนแก้ว 

MHC01-1 
วิชาธรรมาภิบาล 

(หมู่บ้านจัดการตนเอง) 
ห้องเรียนบ้านสบสา – 

หนองฟาน ม.๙

MHC01-1 
วิชาธรรมาภิบาล

(พลเมืองจิ๋ว) 
ห้องเรียนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิตร

MHC01-4 วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ห้องเรียนอาคารบุญญาภรณ์  อบต.ดอนแก้ว 

เรียนรู้ภาคปฏิบัติ

MHC02-2 
วิชาการพัฒนา
อาสาสมัคร 

ห้องเรียนลานกิจกรรม
ศูนย์สร้างสุข ม.๙

MHC02-1 
วิชาการดูแลผู้ป่วย

และคนพิการ 
ห้องเรียนโรงพยาบาล

ชุมชน

MHC01-2 วิชาการจัดการข้อมูล 
ห้องเรียนอาคารบุญญาภรณ์  อบต.ดอนแก้ว 

เรียนรู้ภาคปฏิบัติ

MHC01-3 วิชาการวางแผนและการพัฒนา
ห้องเรียนอาคารบุญญาภรณ์  อบต.ดอนแก้ว 

สรุป บทเรียนวางแผนและสร้างแนวทางร่วม
ห้องเรียนอาคารบุญญาภรณ์  อบต.ดอนแก้ว 

MHC02-5 
วิชาการจัดการครอบครัว
ห้องเรียนโรงพยาบาล

ชุมชน

MHC03-1 
วิชาการจัดการ
เพื่อความมั่นคง 

ทางอาหาร
ห้องเรียนบ้านสบสา – 

หนองฟาน ม.๙

MHC03-2 วิชาการจัดการขยะ
และพลังทดแทน

ห้องเรียนพลังงานทดแทน
บ้านสบสา – หนองฟาน ม.๙

เรียนรู้
ภาคปฏิบัติ
ห้องเรียน
อาคาร

บุญญาภรณ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย 
และ เครือข่ายเดินทางกลับ

MHC03-3 
วิชาการ พัฒนา

 กิจกรรม สร้างสรรค์
 ลาน สร้าง สุข 

ครั้ง ที่ ๑ 
ธรรมชาติ สร้าง สุข

MHC03-3 
วิชาการ พัฒนา 

กิจกรรม สร้างสรรค์
ลาน สร้าง สุข 

ครั้ง ที่ ๒ 
รำวง/ลีลาศ สร้าง สุข

MHC03-3 
วิชาการ พัฒนา 

กิจกรรม สร้างสรรค์
ลาน สร้าง สุข 

ครั้ง ที่ ๓
กีฬา สร้าง สุข

MHC03-3 
วิชาการ พัฒนา 

กิจกรรม สร้างสรรค์
ลาน สร้าง สุข 

ครั้ง ที่ ๔
ดนตรี สร้าง สุข

รับ
 ปร

ะท
าน

 อา
หา

ร ก
ลา

ง ว
ัน

วัน

เวลา
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
๐๘.๓๐-
๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-
๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-
๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-
๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-
๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-
๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-
๑๕.๓๐

๑๕.๓๐-
๑๖.๓๐

๑๖.๓๐-
๑๗.๓๐

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ตารางที่๔แสดงตัวอย่างตารางเรียนหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชนมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขครั้งที่๒

MHC02-6 
วิชาการดูแลเด็กปฐมวัย 

ห้องเรียนโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตร

MHC02-1  
วิชาการดูแลผู้ป่วย

และคนพิการ

MHC03-4 
วิชาความปลอดภัย

ในชุมชน 
ห้องเรียนลานกิจกรรม

ศูนย์สร้างสุข ม.๙

MHC02-5 
วิชาการจัดการครอบครัว 
ห้องเรียนโรงพยาบาล

ชุมชน

MHC02-4 
วิชาการดูแลผู้สูงอายุ

MHC03-5 วิชาความปลอดภัยในอาชีพ 
สรุปบทเรียน/สร้างแนวทางร่วม

ห้องเรียนอาคารบุญญาภรณ์  อบต.ดอนแก้ว 

MHC02-3  
วิชาการจัดสวัสดิการชุมชน 

ห้องเรียนลานกิจกรรมศูนย์สร้างสุข

MHC03-2 
วิชาการจัดการขยะและพลังทดแทน 

ห้องเรียนธนาคารขยะรีไซเคิล 
หมู่ที่ ๙ 

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย 
และ เครือข่ายเดินทางกลับ

MHC03-3 
วิชาการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ครั้งที่ ๑
ห้องเรียนลานรำวง

ตำบลดอนแก้ว

MHC01-2 
วิชาการจัดการข้อมูล  

MHC01-3 
วิชาวางแผนและพัฒนา

MHC03-1 
วิชาการจัดการ
เพื่อความมั่นคง

ทางอาหาร

MHC01-1 
วิชาธรรมาภิบาล

MHC01-4 
วิชาการพัฒนานโยบาย 

สาธารณะ

MHC02-7  
วิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

และเยาวชน 
ห้องเรียนบุญญาภรณ์/

โรงพยาบาลชุมชน

MHC02-2 
วิชาการพัฒนา
อาสาสมัคร   

MHC02-2 
วิชาการ
พัฒนา

อาสาสมัคร   

MHC03-3 
วิชาการ พัฒนา 

กิจกรรม สร้างสรรค์
ครั้ง ที่ ๒

ธรรมชาติ/กีฬา 
สร้าง สุข

MHC03-3 
วิชาการ พัฒนา 

กิจกรรม สร้างสรรค์
ครั้ง ที่ ๓ 

กีฬา/ดนตรี 
สร้าง สุข

วัน

เวลา

รับ
 ปร

ะท
าน

 อา
หา

ร ก
ลา

ง ว
ัน

ห้องเรียนอาคารบุญญาภรณ์  อบต.ดอนแก้ว 

ห้องเรียนอาคารบุญญาภรณ์  อบต.ดอนแก้ว 

ห้องเรียนอาคารบุญญาภรณ์  อบต.ดอนแก้ว 

ห้องเรียนลานกิจกรรม ร.ร. ฮอมสุข
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คุณสมบัติ ผู้ เรียน 

ครั้ง ที่ ๑ จำนวน ๑๕ คน ประกอบ ด้วย

 ๑. นัก บริหาร ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น

 ๒. นัก วิชาการ อปท. หรือ นัก วิชาการ รพ.สต.

ครั้ง ที่ ๒ จำนวน ๓๐ คน ประกอบ ด้วย

 ๑.  ผูน้ำ การ เปลีย่นแปลง (เชน่ กำนนั ผูใ้หญ ่บา้น, ผูน้ำ ชมุชน, แกน นำ ชมุชน, ปราชญ ์ชมุชน, อสม.ฯลฯ) 

 ๒. นัก บริหาร ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น

 ๓. นัก วิชาการ อปท. หรือ นัก วิชาการ รพ.สต.

คุณสมบัติ ผู้ สอน 

 ๑. เป็น วิทยากร แหล่ง เรียน รู้ ที่ มี ประสบการณ์ การ ถ่ายทอด ความ รู้ มา แล้ว อย่าง น้อย ๓ ปี

 ๒. เป็น ผู้ ที่ มี ความ สามารถ เฉพาะ เรื่อง เป็น ความ รู้ ตาม หลัก วิชาการ ภูมิปัญญา พื้น บ้าน หรือ  

การ ศึกษา ทาง เลือก

 ๓. เป็น ผู้ มี ทักษะ ใน การ ถ่ายทอด ความ รู้ ให้ แก่ ผู้ มา เรียน ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล

 ๔. เป็น ผู้ ที่ สามารถ ใช้ สื่อ การ เรียน การ สอน จัด กระบวนการ เรียน การ สอน ที่ เหมาะ สม กับ ราย วิ ชา 

นั้นๆ 
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๑๑. ราย ละเอียด การ จัดการ หมวด วิชา/วิชา

ตารางที่๕แสดงรายละเอียดการจัดการหมวดวิชาหลัก

MHC01 หมวด วิชา หลัก (Main subject)

ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

ผู้รับผิดชอบหมวดวิชาหลัก ดร.อุบลยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว

MHC01-1

วิชา ธร รมาภิ บาล

(Good 

Governance)

ดร.อุบล

ยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอน แก้ว

๑. หลัก การ และ แนวคิดธร รมาภิ บาล

• แนวคิดและองค์ประกอบของ

  ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 

  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  

  หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส  

  หลักความรับผิดชอบ 

  หลักการมีส่วนร่วม 

  หลักการคิดสร้างสรรค์์

• แนวทาง การ ปฏิบัติ เพื่อ ให้ เกิด การ  

  บริหาร กิจการ บ้าน เมือง ที่ ดี

๒ ชั่วโมง •ดร.อุบล

ยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอน แก้ว

๒. ธร รมาภิ บาล ระดับ องค์กร

• แนวคิด และ การ บริหาร งาน สมัย ใหม่ 

  ตาม หลัก ธร รมาภิ บาล

• การ บริหาร การ เปลี่ยนแปลง 

  และ องค์กร แห่ง การ เรียน รู้

• การ พัฒนา และ บริหาร ทรัพยากร 

  มนุษย์ ใน องค์กร

• ผู้นำ และ จริยธรรม สำหรับ ผู้ บริหาร

๒ ชั่วโมง •นายนพดล

ณเชียงใหม่

นายก อบต.ดอน แก้ว

•อาจารย์พิเศษ

๓. ธร รมาภิ บาล ระดับ ชุมชน

   ศักยภาพ ครอบครัว องค์ รวม

• การ บริหาร จัดการ ชุมชน ตาม หลัก 

  ธร รม ภิ บาล

• การ พัฒนา ศักยภาพ การ จัดการ ตนเอง

• การ พัฒนา ศักยภาพ การ จัดการ  

  เครือ ข่าย

๒ ชั่วโมง •นายมงคลวิชญ์

วังผาสุข

นิติกร

•อาจารย์พิเศษ

๑. หมู่บ้าน จัดการ ตนเอง 

บ้าน สบ สา หนอง ฟาน

•นายสุทัศน์คำมาลัย

•นางจรัสศรี

เหมือนวงศ์

•นายบุญเป็งจอมคีรี

•นางบัวจันทร์

เรือนสุวรรณ

๔. การ พัฒนา พลเมือง

• สิทธิ เสรีภาพ และ หน้าที่ พลเมือง

• ความ เป็น พลเมือง และ แนวทาง การ  

  ปฏิบัติ ตน เป็น พลเมือง ดี

• การ พัฒนา พลเมือง ใน ชุมชน

• การ ประเมิน ผล

๒ ชั่วโมง •นางสาวรัชนิกานต์

บัวนาค

หัวหน้า ฝ่าย กิจการ 

โรงเรียน

•อาจารย์พิเศษ

๑. โรงเรียน ดอน แก้ว 

เนรมิต ปัญญา

๒. ผญ๋า ล้าน นา

รวม ๘ ชั่วโมง
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ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

MHC01-2 

วิชาการ จัดการ 

ข้อมูล

(Information 

System)

นางภัทรจารินทร์

คุณารูป

นัก วิชาการ

สาธารณสุข

• แนวคิด และ ความ เป็น มา ของ การ 

  จัดการ ข้อมูล

• ความ หมาย และ ความ สำคัญ ของ ข้อมูล

• ประเภท ข้อมูล ใน ตำบลดอน แก้ว

• กระบวนการ จัดการ ข้อมูล 

  ใน ตำบล ดอน แก้ว

๐.๕ ชั่วโมง •นางภัทรจารินทร์

คุณารูป

นัก วิชาการ

สาธารณสุข

•นายอิทธิพลมาช่ืน

นัก วิชาการ

• การ เรียน รู้ กระบวนการ และ นำ ใช้ ข้อมูล

• การ สร้าง เครื่อง มือ

• การ เชื่อม โยง และ การนำ ใช้ ของ ข้อมูล

๐.๕ ชั่วโมง •ว่าท่ีร้อยตรีพวงผกา

บุญรักษา

นัก จัดการ ข้อมูล

•นายพรชัย

สุนทรชัยบูรณ์

ผู้ ดูแล โปรแกรม

๑. อ สมช.ตำบล 

ดอน แก้ว

•นางสาวจิรวัส

ปันติคำ

•นางศิริพรอ่ำแจ้ง

เรียน รู้ รูป ธรรม ใน พื้นที่ 

• การจัดการข้อมูลของ สสส.

  TCNAP

  RECAP

• การจัดการข้อมูล “ส่งการ”

  ระบบฐานข้อมูล จปฐ

  ระบบแผนที่ภาษี

• การจัดการข้อมูล “ต้องการ”

  Data Port Folio ของ อสม.

  ระบบฐานข้อมูล GIS

  กระบวนการประชาคม

  สรุปผลการเรียนรู้

๓ ชั่วโมง •นางภัทรจารินทร์

คุณารูป

นัก วิชาการ 

สาธารณสุข

•นางสาวบุณฑริกา

รัตนะ

หัวหน้า ฝ่าย จัด เก็บ 

ราย ได้

๑. อ สมช.ดอน แก้ว

•นางสาวจิรวัส

ปันติคำ

•นางศิริพรอ่ำแจ้ง

๒. คณะ ทำงาน ลด การ 

สูบ บุหรี่ ระดับ ชุมชน

•นางกัลยาจันทร์บาล

รวม ๔ ชั่วโมง

MHC01-3 

วิชาการ วางแผน 

และ การ พัฒนา

(Planning and 

Development)

ดร.อุบล

ยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอน แก้ว

๑. แนวคิด การ วางแผน

• การ วิเคราะห์ และ ทบทวน ข้อมูล

• ความ หมาย ของ การ วางแผน

• การ วิเคราะห์ และ ทบทวน ข้อมูล 

• การ วิเคราะห์ ศักยภาพ สภาพ 

  ของ ปัญหา (SWOT)

• แนวคิด หลัก การ การ วิเคราะห์ ข้อมูล

๓ ชั่วโมง •ดร.อุบล

ยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอน แก้ว

•อาจารย์พิเศษ

๑. ระบบ ฐาน ข้อมูล 

ตำบล (TCNAP)

•นายอิทธิพลมาชื่น

•ว่าที่ร้อยตรีพวงผา

บุญรักษา

๒. การ กำหนด เป้า หมาย 

   และ ทิศทาง แผน

• กระบวนการ มี ส่วน ร่วม ใน การ 

  จัด ทำ แผน 

• ระบบ โครงสร้าง แผน

• กรอบ แนวคิด (Strategy Maps)

• ประโยชน์ ของ การ วางแผน

• แนวคิด การ วางแผน พัฒนา ท้อง ถิ่น

๒ ชั่วโมง •ดร.อุบล

ยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอน แก้ว

•อาจารย์พิเศษ

๑. งาน วิเคราะห์ นโยบาย 

และ แผน อบต.ดอน แก้ว 

•นางสาวสิทธิลักษณ์

สุทธวาสน์

เลขานุการ นายก อบต.

ดอน แก้ว

•นางสาวอรชุฎา

ณะวิชัย

•นางสาวภวรัญชน์

ดวงประภา
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ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

๓. การ ออกแบบ และ บูรณ า การ แผน งาน  

   และ งบ ประมาณ

• องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น กับ การ  

  วางแผน พัฒนา ท้อง ถิ่น

• กา รบู รณา การ แผน ท้อง ถิ่น

   ให้ สอดคล้อง กับ แผน พัฒนา เศรษฐกิจ  

  และ สังคม แห่ง ชาติ แผน พัฒนา จังหวัด 

• กา รบู รณา การ จัด ทำ แผน งาน 

  ระดับ องค์กร

• กระบวนการ นำ แผน ไป สู่ การ จัด ตั้ง 

  งบ ประมาณ

๑ ชั่วโมง •อาจารย์พิเศษ

•ดร.อุบล

ยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอน แก้ว

๑. งาน วิเคราะห์ 

นโยบาย และ แผน 

อบต.ดอน แก้ว 

•นางสาวอรชุฎา

ณะวิชัย

•นางสาวภวรัญชน์

ดวงประภา

๔. การนำ แผน สู่ การ ปฏิบัติ

• การ จัด ทำ โครงการ แบบ มุ่ง ผล สัมฤทธิ์

• การ ติดตาม และ ประเมิน ผล

๒ ชั่วโมง •อาจารย์พิเศษ

•นางสาวอรชุฏา

ณะวิชัย

หัวหน้า ฝ่าย นโยบาย 

และ แผน

รวม ๘ ชั่วโมง

MHC01-3 

วิชาการ พัฒนา 

นโยบาย สาธารณะ

(Public Policy)

นายศุทธาแพรสี

ผู้ อำนวย การ 

โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

• หลัก การ และ แนวคิด การ พัฒนา  

  นโยบาย สาธารณะ

๑ ชั่วโมง •อาจารย์พิเศษ

• กระบวนการ พัฒนา นโยบาย สาธารณะ ๑ ชั่วโมง •อาจารย์พิเศษ

• การ แปลง นโยบาย สาธารณะ 

  สู่ การ ปฏิบัติ 

๑ ชั่วโมง •นายศุทธาแพรสี

ผู้ อำนวย การ 

โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบลดอน แก้ว

• การ แลก เปลี่ยน เวที เสวนา 

  ระหว่าง ผู้ เข้า อบรม เรียน รู้ เพื่อ ให้ เห็น     

  แนวทาง แนว โน้ม การ ขับ เคลื่อน

๒ ชั่วโมง •นายศุทธาแพรสี

ผู้ อำนวย การ 

โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบลดอน แก้ว

•อาจารย์พิเศษ

• ลงพื้น ที่ เรียน รู้ รูป ธรรม นวัตกรรม 

  ใน ชุมชน 

๓ ชั่วโมง •นายศุทธาแพรสี

ผู้ อำนวย การ 

โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบลดอน แก้ว

๑. แหล่ง เรียน รู้ 

การ จัดการ ขยะ

•นายทองคำบุญสูง

๒. แหล่ง เรียน รู้ 

โรง พยาบาล ใกล้ บ้าน 

ใกล้ ใจ/ธรรมนูญ สุขภาพ

•นางนงคราญวิชัยปะ

๓. แหล่ง เรียน รู้ โรงเรียน 

ดอน แก้ว เนรมิตร ปัญญา 

และ ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก

•นางรินทรจอมแปง

รวม ๘ ชั่วโมง
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ตารางที่๖แสดงรายละเอียดการจัดการหมวดวิชานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

MHC02 หมวด วิชา นวัตกรรม การ ดูแล สุขภาพ (Innovations for Health)

ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

ผู้รับผิดชอบหมวดวิชานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ นางสาวอารีรัตน์มาตัน นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

MHC02-1

การ ดูแล ผู้ ป่วย 

และ คน พิการ

๑. แนวคิดการจัดตั้ง

• แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

• แนวคิดการดูแลสุขภาพที่บ้าน

๒. รูปแบบการบริหารจัดการ

• การจัดตั้ง

• กฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน

๓. ระบบบริการ

• รูปแบบการให้บริการ

• การดูแลวัสดุและอุปกรณ์ในการใช้

  ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น

๑ ชั่วโมง •นายศุทธาแพรสี

ผู้ อำนวย การ 

โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบลดอน แก้ว

•นางพัชรีจันตาบุญ

พยาบาล วิชาชีพ

•อาจารย์พิเศษ

๑. โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

•นางนงคราญวิชัยปะ

•นางภัทรจารินทร์

คุณารูป

•นางสาวอารีรัตน์

มาตัน

๔. การ เชื่อม โยง กับ ชุมชน 

   และลง แหล่ง การ เรียน รู้ 

๑ ชั่วโมง •นางนงคราญ

วิชัยปะ

พยาบาล วิชาชีพ

•อาจารย์พิเศษ

๑. บ้าน ตัวอย่าง

๒. ศูนย์ ฟื้นฟู 

สมรรถภาพ คน พิการ 

และ ผู้ สูง อายุ

•นางปทิตตา

สุดด้วงแก้ว

•นางศรีนวลวังผาสุก

•นางผุสดีบุญยงค์

•นางบัวลอยหลักดี

•นายประสงค์

เหลี่ยมแสง

รวม ๒ ชั่วโมง

MHC02-2

การ พัฒนา อาสา 

สมัคร

๑. แนวคิดความเป็นมาและเส้นทาง

   การพัฒนากลุ่มอาสาสมัคร

   ตำบลดอนแก้ว

๒. ฐานคิดการพัฒนาอาสาสมัครในตำบล

๑ ชั่วโมง •นางสาวอุมาทิพย์

ศรีจันทร์

ผู้ อำนวย การ

ก อง สวัสดิการ สังคม

•อาจารย์พิเศษ

๓. ระบบการพัฒนาอาสาสมัครในตำบล

๔. ผลลัพธ์ ผลิตการพัฒนาอาสาสมัคร

   ในตำบล

๕. เรียนรู้รูปธรรมปฏิบัติการจริง

   ในพื้นที่(นวัตกรรม)

๑.๕ ชั่วโมง •นางสาวอรชุฏา

ณะวิชัย

หัวหน้า ฝ่าย นโยบาย 

และ แผน

•นางสาวบุญศิริ

ศรียอด

ผู้ ช่วย นัก สังคม 

สง เค ราะห์

๑. โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

•นางพัชรีจันตาบุญ

๒. อ สมช.

•นางภัทรจารินทร์

คุณารูป

๓. ศูนย์ ส่ง เสริมสุข ภาพ 

บ้าน วัด  โรง พยาบาล

•นางชวัลนุช

ทองคำมั่น
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ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

๔. กลุ่ม อาสา สมัคร ดูแล 

ผู้ ด้อย โอกาส ใน ชุมชน

•นางผุสดีบุญยงค์

๕. ศูนย์ ฟ้ืนฟู สมรรถภาพ

 คน พิการ และ ผู้ อายุ

•นางปทิตตา

สุดด้วงแก้ว

๖. ศูนย์ พัฒนา ครอบครัว

•นายทองคำบุญสูง

•นายประดิษฐ์

เกตุวรภัทรา

รวม ๒.๕ ชั่วโมง

MHC02-3

การ จัด สวัสดิการ 

ชุมชน

๑. แนวคิดความเป็นมาและเส้นทาง

   การพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชน

   ของตำบลดอนแก้ว

๒. ฐานคิดการจัดสวัสดิการชุมชน

๓. ระบบการจัดสวัสดิการสังคมผ่าน 

๖ ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ

   จัดสวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย

๐.๕ ชั่วโมง •นางสาวอุมาทิพย์

ศรีจันทร์

ผู้ อำนวย การ

ก อง สวัสดิการ สังคม

•อาจารย์พิเศษ

๔. ผลลัพธ์ ผลิตจากการจัดสวัสดิการ

   ชุมชนในตำบล

๐.๕ ชั่วโมง •นางสาวบุญศิริ

ศรียอด

ผู้ ช่วย นัก สังคม

สงเคราะห์

๕. เวียนฐานเรียนรู้รูปธรรม

๖. นวัตกรรมด้านการจัดสวัสดิการชุมชน

๒ ชั่วโมง •นางสาวบุญศิริ

ศรียอด

ผู้ ช่วย นัก สังคม

สงเคราะห์

•อาจารย์พิเศษ

๑. กองทุน สร้าง สุข

•นางศรีนวลวังผาสุข

๒. ศูนย์ ฟื้นฟู 

สมร รถ ภาพฯ

•นางผุสดีบุญยงค์

๓. ศูนย์ บ่ม เพาะ ความ รู้ 

ก่อน สูง วัย

•นางสาวบุญศิริ

ศรียอด

๔. ธนาคาร กาย อุปกรณ์

•นางปทิตตา

สุดด้วงแก้ว

๕. ศูนย์ ช่วย เหลือ ชุมชน 

โดย ชุมชน

•นางศิรัญญาสุนทร

•นางประนอม

เกตุวรภัทรา

๖. ศูนย์ พัฒนา ครอบครัว

•นายทองคำบุญสูง

•นายประดิษฐ์

เกตุวรภัทรา

รวม ๓ ชั่วโมง
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ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

MHC02-4

การ ดูแล ผู้ สูง อายุ

๑. แนวคิดความเป็นมาและเส้นทาง

   การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุ

   ในตำบลดอนแก้ว

๒. ฐานคิดนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ 

   ในตำบล

๓. กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

   ตามแนวทางสุขภาวะ

๐.๕ ชั่วโมง •นางสาวอุมาทิพย์

ศรีจันทร์

ผู้ อำนวย การ

ก อง สวัสดิการ สังคม

•อาจารย์พิเศษ

๔. ผลลัพธ์ ผลิต จากการดูแลผู้สูงอายุ

   ในชุมชนตำบลดอนแก้ว

๕. เรียนรู้รูปธรรมนวัตกรรมด้านการ

   ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

๖. เรียนรู้นวัตกรรมในพื้นที่ 

๒ ชั่วโมง •นางสาวบุญศิริ

ศรียอด

ผู้ ช่วย นัก สังคม

สงเคราะห์

•อาจารย์พิเศษ

๑. ผญ๋า ล้าน นา

•นายนิคมพรหมาเทพ

๒. โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

•นางพัชรีจันตาบุญ

•นางนงคราญวิชัยปะ

๓. โรง เรียน ฮ อม สุข

•นางสาวอรชุฎา

ณะวิชัย

๔. ศูนย์ ฟื้นฟู 

สมร รถ ภาพฯ

•นางปทิตตา

สุดด้วงแก้ว

•นางศรีนวลวังผาสุข

๕.ชมรม ผู้ สูง อายุ

•นายชาญชัยธนัญชัย

๖.อ สมช.

•นางภัทรจารินทร์

คุณารูป

๗. ศูนย์ พัฒนา 

ครอบครัว

•นายประดิษฐ์

เกตุวรภัทรา

๘. ศูนย์ ส่ง เสริมสุข ภาพ 

บ้าน วัด  โรง พยาบาล

•นางชวัลนุช

ทองคำมั่น

รวม ๒.๕ ชั่วโมง
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ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

MHC02-5

การ จัดการ 

ครอบครัว

 

๑. แนวคิด และ หลัก การ

๒. รูป แบบ บริหาร จัดการ

๐.๕ ชั่วโมง •นายนพดล

ณเชียงใหม่

นายก อบต.ดอน แก้ว

•นายยุทธนาบุญสูง

รอง นายก อบต.

ดอน แก้ว

๓. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

   ครอบครัวองค์รวม

• หลักสูตรพ่อแม่

• หลักสูตรทักษะการสื่อสาร

• หลักสูตรลูกผู้ชายตัวจริง

• หลักสูตรลูกหลานพันธุ์ดี

๑ ชั่วโมง •นางสาวอารีรัตน์

มาตัน

นัก วิชาการ

 ส่ง เสริมสุข ภาพ

•อาจารย์พิเศษ

๑. โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

•นางพัชรีจันตาบุญ

๒. อ สมช.สาขา แม่ 

และ เด็ก

•นางวงค์เดือน

ทินกรณอยุธยา

๔. รูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่

• การจัดการศูนย์พัฒนาครอบครัว

• เครือข่ายครัวเรือนยุติความรุนแรง 

๑.๕ ชั่วโมง •นายวรพงษ์

อินทนิล

เจ้า หน้าที่ 

กอง สวัสดิการ สังคม

๑. ศูนย์ พัฒนา ครอบครัว

•นายทองคำบุญสูง

•นายประดิษฐ์

เกตุวรภัทรา

๒. ครอบครัว ตัวอย่าง 

ใน การ ยุติ ความ รุนแรง 

•วันเพ็ญหลักดี

หมู่๗

รวม ๓ ชั่วโมง

MHC02-6 

การ ดูแล เด็ก ปฐมวัย

๑. การบริหารจัดการโรงเรียนแนวใหม่ 

   (NSM)

๒. วินัยเด็กดี

๓. เด็กดี ๔ พัฒน์

๔. โภชนาการสมวัย

๓ ชั่วโมง •นางรินทร

ศรีจอมแปง

ที่ ปรึกษา นายก อบต.

ดอน แก้ว ด้าน การ 

ศึกษา 

•นางสาวจรรยา

ชินสี

หัวหน้า ฝ่าย บริหาร 

การ ศึกษา

•อาจารย์พิเศษ

๑. โรงเรียน ดอน แก้ว 

เนรมิต ปัญญา

•นางสุจินดาณะวิชัย

•นางสาวรัชนิกานต์

บัวนาค

•นางกษิราศรีวิชัย

•นางสาวศุภรัตน์

ศิริวงษ์

๒. การ บริหาร จัดการ 

ขยะ หมู่ ที่ ๗

•นายอิ่นแก้วบุญสูง

๓. ธนาคาร ขยะ หมู่ ที่ ๙

•นางบัวจันทร์

เรือนสุวรรณ

รวม ๓ ชั่วโมง
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ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

MHC02-7

การ ส่ง เสริมสุข ภาพ  

เด็ก และ เยาวชน

๑. แนวคิดการจัดการสุขภาพเด็ก

• แนวคิดเรื่องการจัดการ

  สุขภาพเด็ก

• ที่มาของการจัดการสุขภาพเด็ก

  ตำบลดอนแก้ว

• ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น

๐.๕ ชั่วโมง •นางศิรัญญา

สุนทร

หัวหน้า สำนัก ปลัด

•อาจารย์พิเศษ

๑. ชมรม ทู บีนั ม เบอร์ วัน  

ตำบลดอน แก้ว

๒. ทักษะชีวิตสำหรับเด็ก

• สิทธิเด็ก

• ทักษะการปฏิเสธ

๑ ชั่วโมง •นางภัทรจารินทร์

คุณารูป

นัก วิชาการ 

สาธารณสุข 

•อาจารย์พิเศษ

๓. การสร้างเสริมสุขภาพ กาย ใจ 

   ให้เป็นรูปธรรมและหลัก ๕ Q

๐.๕ ชั่วโมง •นางศิรัญญา

สุนทร

หัวหน้า สำนัก ปลัด

•อาจารย์พิเศษ

๑. พระพุทธ ศาสนา วัน 

อาทิตย์ และ วัด ใน พื้นที่

•นางฐิติวรกุล

หินมาลัย

•เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว 

๒. ชมรม ทู บีนั ม เบอร์ วัน

•นางชญานิศา

กุลอ่อน

รวม ๒ ชั่วโมง
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ตารางที่๗แสดงรายละเอียดการจัดการหมวดวิชานวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนา

MHC03 หมวด วิชา นวัตกรรม ส่ง เสริม การ พัฒนา (Innovations for Develovpment)

ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

ผู้รับผิดชอบหมวดวิชานวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนา นางสาวบุญศิริ ศรียอด ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

MHC03-1

การ จัดการ เพื่อ ความ 

มั่นคง ทาง อาหาร 

ของ ชุมชน

๑. เรียน รู้ แนวคิด และ หลัก การ

๒. เรียน รู้ วิธี พัฒนา นวัตกรรม

๑.๕ ชั่วโมง •นางสาววันดี

หน่อคำศักดิ์

ผู้ อำนวย การ

ก อง สาธารณสุข และ 

สิ่ง แวดล้อม 

•อาจารย์พิเศษ

๑. กลุ่ม เกษตรกร 

หมู่ ที่ ๙

•นางสายฝนจอมคีรี

•นางทองม้วน

วงศ์ฤทธิ์

๒. กลุ่ม ปลูก ผัก ไฮ โดร 

หมู่ ๗

•นางคำใสวิชัยยา

๓. กองทุน เมล็ด พันธุ์ 

หมู่ ๙

•นางจรัสศรี

เหมือนวงศ์

๔. อ สมช.สาขา คุ้มครอง 

ผู้ บริโภค และ ตลาด นัด 

อาหาร ปลอดภัย

•นางฐิติวรกุล

หินมาลัย

•นางจุฑามาศ

วงศ์จันทร์ทิพย์

•นางสาวอารีรัตน์

มาตัน

๕. กองทุน สวัสดิการ 

ชุมชน

•นางอุมาทิพย์

ศรีจันทร์

•นางศรีนวลวังผาสุข

๓. การ วางแผน และ การ ออกแบบ 

   กิจกรรม การ จัดการ เพื่อ ความ มั่นคง 

   ทาง อาหาร ของ ชุมชน

๐.๕ ชั่วโมง •นางสาวอารีรัตน์

มาตัน

นัก วิชาการ 

ส่ง เสริมสุข ภาพ

รวม ๒ ชั่วโมง
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ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

MHC03-2

การ จัดการ ขยะ และ 

พลังงาน ทดแทน

๑. แนวคิดเรื่องขยะมูลฝอย

• แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย

• ผลกระทบจากขยะมูลฝอย

• ประเภทของขยะมูลฝอย

• วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย

• หลักการลดปริมาณขยะ

๐.๕ ชั่วโมง •นางสาววันดี

หน่อคำศักดิ์

ผู้ อำนวย การ

ก อง สาธารณสุข และ 

สิ่ง แวดล้อม 

•อาจารย์พิเศษ

๒. โครงการ บริหาร จัดการ ขยะ 

   ของ อบต.ดอน แก้ว

๐.๕ ชั่วโมง •นางสาววันดี

หน่อคำศักดิ์

ผู้ อำนวย การ

ก อง สาธารณสุข และ 

สิ่ง แวดล้อม

๓. การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

• การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์

• การใช้ประโยชน์จากขยะแห้ง  

  (ขยะรีไซเคิล)

๑ ชั่วโมง •นางจุฑามาศ

วงศ์จันทร์ทิพย์

หัวหน้า ฝ่าย อนามัย 

สิ่ง แวดล้อม

๑. ปุ๋ย หมัก อบต.

ดอน แก้ว

•นายณัฐพลคำฟั่น

๒. ธนาคาร วัสดุ รีไซเคิล

•นางบัวจันทร์

เรือนสุวรรณ 

•นางจรัสศรี

เหมือนวงศ์

๓. การ บริหาร จัดการ 

ขยะ โดย ชุมชน หมู่ ๗

•นายอิ่นแก้วบุญสูง

๔. การ บริหาร จัดการ 

ขยะ ใน สถาน ศึกษา

โรงเรียน บ้าน ศาลา

๔. รูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่

พลังงานทดแทน

• สถานการณ์พลังงาน

• แก๊สชีวภาพจากมูลสุกร

๕. การประเมินผล

๑ ชั่วโมง •นางสาววันดี

หน่อคำศักดิ์

ผู้ อำนวย การ

ก อง สาธารณสุข และ 

สิ่ง แวดล้อม

บ่อ แก๊ส ชีวภาพ 

จาก มูล สุกร บ้าน สบ สา 

หนอง ฟาน

•นางเก๋ียงคำคำมาลัย

รวม ๓ ชั่วโมง
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ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

MHC03-3

การ พัฒนา กิจกรรม 

สร้างสรรค์

๑. การจัดตั้งและการบริหารกลุ่ม 

• แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มพัฒนากิจกรรม

  สร้างสรรค์

๒. ระบบสนับสนุนและการมีส่วนร่วม 

    ในชุมชน

• แนวคิดการมีส่วนร่วมในชุมชน

  กับการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

• แนวคิดการบริหารระบบการสนับสนุน

  กิจกรรมสร้างสรรค์

• แนวคิดการบริหารกลุ่มพัฒนา

  กิจกรรมสร้างสรรค์

๑ ชั่วโมง •นายยุทธนาบุญสูง

รอง นายก อบต.

ดอน แก้ว

๑. ระบบ ข้อมูล พื้นที่ 

สร้างสรรค์

•นายภาณุวัฒน์ใจกล้า

๓. รูปแบบการออกกำลังกาย/

กิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน

๑ ชั่วโมง •นายยุทธนาบุญสูง

รอง นายก อบต.

ดอน แก้ว

•อาจารย์พิเศษ 

๑. รำวง ย้อน ยุค

•คุณศรีนวลวังผาสุข

๒. ดนตรี สัมพันธ์

๓. กีฬา สร้าง สุข

•คุณสะอาด

จันทะพิงค์

๕. ลีลาศ เพลินจิต

•คุณชาลีลัทธิ

๖. ชมรม ฟุตบอล ตำบล 

ดอน แก้ว

•นายกฤษกร

จันทร์เพ็ญ

รวม ๒ ชั่วโมง (นอก เวลา เรียน ๑ ชั่วโมง)
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ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

MHC03-4

ความ ปลอดภัย 

ชุมชน 

๑. เรียน รู้ แนวคิด และ หลัก การ บริหาร 

   จัดการ ภัย พิบัติ โดย อาศัย ชุมชน 

   เป็น ฐาน

๑ ชั่วโมง •นางศิรัญญา

สุนทร

หัวหน้า สำนัก ปลัด

•นายสมบุญแซ่จิว

หัวหน้า งาน ป้องกัน 

และ บรรเทา 

สาธารณภัย

๒. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครอบครัว

   องค์รวม ประกอบด้วยสาระในการ

   เรียนรู้จำนวน ๔ สาระสำคัญดังนี้

๑. ต่อลมหายใจด้วยพลังรักแห่ง

   ครอบครัว (อาสาสมัครคืนชีพประจำ

   ครอบครัว)

๒. ต่อลมหายใจใต้น้ำ (อาสาสมัคร

   ประจำครอบครัวลดปริมาณการ

   จมน้ำในเด็กต่ำกว่า ๑๕ ปี)

๓. การใช้แก๊สหุงต้มอย่างปลอดภัย

๔. การดับเพลิงขั้นต้น โดยจะมุ่งเน้น

   การป้องกันช่วยเหลือตัวเองในขั้นต้น

   ก่อนที่จะร้องขอความช่วยเหลือจาก

   หน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดการ

   ป้องกันภัยได้รวดเร็วจากเดิม

๒ ชั่วโมง •นายทนันชัย

ศรีวิชัยนันทน์

เจ้า หน้าที่ งาน ป้องกัน

•อาจารย์พิเศษ

ศูนย์ ป้องกัน และ 

บรรเทา สาธารณภัย 

อบต.ดอน แก้ว

ศูนย์ ป้องกัน และ 

บรรเทา สาธารณภัย 

อบต.ดอน แก้ว

•นายธนพัติชัยวงค์

•นายกรกฎอึ้งตระกูล

•นายณัฐวุฒิ

ปัญญาเพ่ิม

•นายอรรทพล

สุจริตธรรม

•นางสาวอัญชลี

ตุละเสน

•นายจำลองต้านคือ

รวม ๓ ชั่วโมง



ชื่อ วิชา

(ภาษา ไทย/

ภาษา อังกฤษ)

ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา เนื้อหา ชั่วโมง 

การ เรียน 

การ สอน

ผู้ สอน แหล่ง เรียน รู้ 

หรือ รูป ธรรม ใน พื้นที่

MHC03-5

ความ ปลอดภัย

 ใน อาชีพ

๑. การเรียนรู้แนวคิดและหลักการ

 • แนวคิดของงานอาชีวอนามัย

   และความปลอดภัย

 • ขอบเขตของงานอาชีวอนามัย

   และความปลอดภัย

๐.๕ ชั่วโมง •นางสาววันดี

หน่อคำศักดิ์

ผู้ อำนวย การ

ก อง สาธารณสุข และ 

สิ่ง แวดล้อม

๒. การป้องกันและควบคุมปัญหา

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทำงาน

   กับสิ่งแวดล้อมการทำงาน

• แนวทางการป้องกันและควบคุม

  ปัญหาอาชีพอนามัยและความ

  ปลอดภัย

๐.๕ ชั่วโมง •นางจุฑามาศ

วงศ์จันทร์ทิพย์

หัวหน้า ฝ่าย อนามัย 

สิ่ง แวดล้อม

•อาจารย์พิเศษ

๓. การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

• การควบคุมเสียงดัง

• การควบคุมความร้อน

• การควบคุมความเย็น

• การจัดแสงสว่างในการทำงาน

๐.๕ ชั่วโมง •นางจุฑามาศ

วงศ์จันทร์ทิพย์

หัวหน้า ฝ่าย อนามัย 

สิ่ง แวดล้อม

•อาจารย์พิเศษ

๔. โรคจากการทำงาน 

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคจากการ

  ทำงาน

• ประเภทและกลุ่มโรคจากการทำงาน

• การดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ

๐.๕ ชั่วโมง •นางจุฑามาศ

วงศ์จันทร์ทิพย์

หัวหน้า ฝ่าย อนามัย 

สิ่ง แวดล้อม

•อาจารย์พิเศษ

อ สมช.ตำบล ดอน แก้ว

•นางศรัญญาบุญมา

•นางพวงเพชร

ศรีวิชัยนันท์

•นางกัญญาสุภาศรี

•นางฐิติวรกุล

หินมาลัย

๕. เรียน รู้ รูป ธรรม ใน พื้นที่ ๑ ชั่วโมง •นางสาววันดี

หน่อคำศักดิ์

ผู้ อำนวย การ

ก อง สาธารณสุข และ 

สิ่ง แวดล้อม

รวม ๓ ชั่วโมง
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บท ที่ ๓ 

สังเขปวิชา 

 

หลักสูตร การ จัดการ สุขภาพ ชุมชน ประกอบ ด้วย หมวด วิชา จำนวน ๓ หมวด ได้แก่

 MHC01 หมวด วิชา หลัก 

 MHC02 หมวด วิชา นวัตกรรม การ ดูแล สุขภาพ

 MHC03 หมวด วิชา นวัตกรรม ส่ง เสริม การ พัฒนา

  MHC01 หมวด วิชา หลัก

 เป็นหมวดวิชาหลักเป็นหมวดวิชาที่ผู้มาเรียนรู้ต้องผ่านการเรียนรู้ในวิชาหลักเพื่อเป็นพื้นฐาน 

ในการเรยีนรูแ้ละการตอ่ยอดการพฒันานวตักรรม โดยกลุม่สาระวชิานี ้เปน็วชิาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ 

การจัดการตนเองของตำบลดอนแก้วในการบริหารจัดการคน งาน ข้อมูล และทรัพยากรที่มีอยู่จนส่งผล 

ใหเ้กดินวตักรรมแหลง่เรยีนรูใ้นพืน้ที ่ใหเ้ปน็รปูธรรมเชงิประจกัษ ์สามารถเปน็ตน้แบบการเรยีนรูสู้ต่ำบล 

เครือข่ายและผู้ที่สนใจ ประกอบด้วย ๔ วิชา ดังนี้

 MHC01-1 วิชา ธร รมาภิ บาล 

 MHC01-2 วิชาการ จัดการ ข้อมูล

 MHC01-3 วิชาการ วางแผน และ การ พัฒนา 

 MHC01-4 วิชาการ พัฒนา นโยบาย สาธารณะ

 ราย ละเอียด ดังนี้
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  MHC01-1 วิชา ธร รมาภิ บาล 
  ภาษาไทย : ธรรมาภิบาล

  ภาษาอังกฤษ : Good Governance

๑) วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลท้องถิ่น ที่เหมาะสม 

สามารถจบัประเดน็ วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละนำไปปรบัหรอืประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิกบัการดำรงชวีติ  

หรือการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 ๑. วิเคราะห์และเชื่อมโยงแนวคิดการจัดการชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 ๒. อธิบายและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการนำไป 

ใช้จริงในชุมชน

 ๓. อธบิายรปูธรรมและปฏบิตักิาร การแกไ้ขปญัหาชมุชนในพืน้ที ่โดยนำหลกัธรรมาภบิาล 

มาปรับใช้

๒) เนือ้หา โดย สงัเขป : หลกั การ และ แนวคดิ และ องค ์ประกอบ ธร รมาภ ิบาล ธร รมาภ ิบาล ระดบั 

องคก์ร แนวคดิ การ บรหิาร และ การ พฒันา ทรพัยากร มนษุย ์ใน องคก์ร ธร รมาภ ิบาล ระดบั ชมุชน 

การ จัดการ ชุมชน การ จัดการ ตนเอง การ จัดการ เครือ ข่าย และ การ พัฒนา พลเมือง
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ตารางที่๘แสดงเนื้อหาวิชาMHC01-1วิชาธรรมาภิบาล

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ หลักการและแนวคิดธรรมาภิบาล

 • แนวคิดและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส 

หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมหลักความคิดสร้างสรรค์

• แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒ ๐ ๒

๒ ธรรมาภิบาลระดับองค์กร

• แนวคิดและการบริหารงานสมัยใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล

• การบริหารการเปลี่ยนแปลงและองค์กรแห่งการเรียนรู้

• การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

๑ ๑ ๒

๓ ธรรมาภิบาลระดับชุมชน

• การบริหารจัดการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

• การพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเอง

• การพัฒนาศักยภาพการจัดการเครือข่าย

๐ ๒ ๒

๔ การพัฒนาพลเมือง

• สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมือง

• ความพลเมืองดีและแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

• การพัฒนาพลเมืองในชุมชน

๑ ๑ ๒

รวม ๔ ๔ ๘
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  MHC01-2 วิชาการ จัดการ ข้อมูล 
  ภาษาไทย : การจัดการข้อมูล 

  ภาษาอังกฤษ : Information System

๑) วัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 เพือ่พฒันาระบบการจดัการขอ้มลูของตำบลดอนแกว้ เพือ่เปน็ฐานในการวางแผนการ 

พัฒนาและสร้างนวัตกรรมหรือปฏิบัติการในพื้นที่ 

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 ๑. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน เข้าใจ กรอบ แนวคิด และ หลัก การ ของ การ พัฒนา ระบบ ข้อมูล ตำบล

 ๒. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน รู้ วิธี การ และ สามารถ ใช้ เครื่อง มือ ใน การ พัฒนา ระบบ ข้อมูล ตำบล

 ๓. เพือ่ ให ้ผู ้เรยีน ได ้ตระหนกั ถงึ ความ สำคญั ของ การ พฒันา ระบบ ขอ้มลู ตำบล ให ้สามารถ 

 นำ ไป สร้าง ให้ เกิด วัฒนธรรม การ ใช้ ข้อมูล ใน พื้นที่ และ ชุมชน ของ ตน

 ๔. เพือ่ ให ้เกดิ แผน ปฏบิตั ิการ ใน การ พฒันา ระบบ ขอ้มลู ตำบล และ ทบทวน ขอ้มลู สขุภาพ 

ชุมชน ใน พื้นที่ ชุมชน ของ ผู้ เรียน

๒) เนือ้หา โดย สงัเขป : แนวคดิ และ ความ เปน็ มา ของ การ จดัการ ขอ้มลู ความ หมาย ความ สำคญั  

ประเภท ขอ้มลู และ กระบวนการ จดัการ ขอ้มลู ตำบล ดอน แกว้ และ รปู ธรรม ความ สำเรจ็ ใน การ 

จัดการ ข้อมูล ตำบล
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ตารางที่๙แสดงเนื้อหาวิชาMHC01-2วิชาการจัดการข้อมูล

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ แนวคิดและความเป็นมาของการจัดการข้อมูล

• ความหมายและความสำคัญของข้อมูล

• ประเภทข้อมูลในตำบลดอนแก้ว

• กระบวนการจัดการข้อมูลในตำบลดอนแก้ว

๐.๕ ๐ ๐.๕

๒ การเรียนรู้กระบวนการและนำใช้ข้อมูล

• การสร้างเครื่องมือ

• การเชื่อมโยงและการนำใช้ของข้อมูล

๐.๕ ๑ ๑.๕

๓ เรียนรู้รูปธรรมในพื้นที่

• การจัดการข้อมูลของ สสส.

 TCNAP

 RECAP

• การจัดการข้อมูล “ส่งการ”

 ระบบฐานข้อมูล จปฐ

 ระบบแผนที่ภาษี

• การจัดการข้อมูล “ต้องการ”

 Data Port Folio ของ อสม.

 ระบบฐานข้อมูล GIS

กระบวนการประชาคม

สรุปผลการเรียนรู้

๐.๕ ๑.๕ ๒

รวม ๑.๕ ๒.๕ ๔
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  MHC01-3 วิชาการวางแผนและการพัฒนา 
  ภาษาไทย : การวางแผนและการพัฒนา 

  ภาษาอังกฤษ : Planning and Development

๑) วัตถุประสงค์ วิชา : 

 ๑. ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ แนวคิด หลัก การ กระบวนการ วิธี การ ตาม หลัก การ วางแผน และ 

พฒันา ใน ภาค ทฤษฎ ีตาม กระบวนการ เรยีน รู ้ใน รายวชิา เพือ่ ให ้เกดิ ความ เขา้ใจ ตาม หลกั วชิาการ 

 ๒. ผู ้เรยีน ม ีความ รู ้ความ เขา้ใจ เกีย่ว กบั กระบวนการ การ วเิคราะห ์ทบทวน การ กำหนด 

เป้า หมาย ทิศทาง แผน การ ออกแบบ และ บูรณ การ แผน งาน รวม ไป ถึง การนำ แผน ไป สู่ การ 

ปฏิบัติ

 ๓. ผู้ เรียน ได้ ฝึก ปฏิบัติ ตาม ใบ งานการ วิเคราะห์ และ ทบทวน แผน การ ออกแบบ กา ร 

บู รณา การ งาน เพื่อ ให้ เกิด ทักษะ การ วิเคราะห์ อย่าง เข้าใจ และ สามารถ ดำเนิน การ ตาม แบบ 

ปฏิบัติ การ ได้

 ๔. ผู ้เรยีน สามารถ ออก แบบ บรูณ า การ แผน งาน และ งบ ประมาณ ใน การ จดั ทำ แผน พฒันา 

ท้อง ถิ่น ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ

 ๕. ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ ภาค ปฏิบัติ จาก นวัตกรรม ที่ มี รูป ธรรม จริง ที่ สอดคล้อง กับ รายวิชา

 ๖. ผู้ เรียน เกิด แนวคิด ที่ สามารถ นำ ไป ประยุกต์ ใช้ รวม ทั้ง สร้าง รูป แบบ การ วางแผน การ 

พัฒนา ที่ เหมาะ สม กับ บริบท และ สามารถ ต่อย อด งาน และ สร้าง นวัตกรรม ใน ตำบล

๒) เนือ้หา โดย สงัเขป : เรยีน รู ้การ วเิคราะห ์และ ทบทวน ขอ้มลู กระบวนการ แผน และ พฒันาการ 

ดำเนิน การ ตาม แผน งาน การ ประเมิน ผล แผนการ ออกแบบ และ บูรณ า การ แผน งาน และ  

งบ ประมาณ กับ แผน งาน ประจำ รวม ถึง การนำ แผน ไป สู่ การ ปฏิบัติ ที่ สามารถ นำ ใช้ได้
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ตารางที่๑๐แสดงเนื้อหาวิชาMHC01-3วิชาการวางแผนและการพัฒนา

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ การวิเคราะห์และทบทวนข้อมูล

• ความหมายของการวางแผน

• การวิเคราะห์และทบทวนข้อมูล 

• การวิเคราะห์ศักยภาพ สภาพของปัญหา (S.W.O.T)

• แนวคิดหลักการการวิเคราะห์ข้อมูล

๑ ๒ ๓

๒ กระบวนการแผนและการพัฒนา

• กระบวนการแผนและการพัฒนา ๙ ขั้นตอน

• ขั้นตอนในกระบวนนการการวางแผน

• ระบบโครงสร้างแผน

• กระบวนการมีส่วนร่วมในการทำแผน

๐.๕ ๑.๕ ๒

๓ การออกแบบและบูรณาการแผนงานและงบประมาณ

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

• การบูรณาการแผนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

  และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

• การบูรณาการจัดทำแผนงานระดับองค์กร

• กระบวนการนำแผนไปสู่การจัดตั้งงบประมาณ 

๑ ๐ ๑

๔ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

• การจัดทำโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

• การติดตามและประเมินผล

• เรียนรู้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนา

๑ ๑ ๒

รวม ๓.๕ ๔.๕ ๘
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  MHC01-4 วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ
  ภาษาไทย : การพัฒนานโยบายสาธารณะ

  ภาษาอังกฤษ : Public Policy

๑) วัตถุประสงค์ วิชา : 

 ๑. ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ เกี่ยว กับ แนวคิด หลัก การ การ พัฒนา นโยบาย สาธารณะ โดย ใช้  

หลัก การ อัต วิสัย/จิตวิสัย และ วัตถุวิสัย 

 ๒. ผู ้เรยีน ม ีความ รู ้ความ เขา้ใจ เรือ่ง ความ สำคญั การ พฒันา นโยบาย สาธารณะ แผนการ 

พัฒนา นโยบาย สาธารณะ การ แปลง นโยบาย สู่ การ ปฏิบัติ

 ๓. ผู้ เรียน เรียน รู้ และ เข้าใจ หลัก กระบวนการ ทาง นโยบาย สาธารณะ ๖ ขั้น ตอน

 ๔. ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ ภาค ปฏิบัติ จาก นวัตกรรม ที่ มี รูป ธรรม จริง ที่ สอดคล้อง กับ รายวิชา 

และ สามารถ แลก เปลี่ยน แนวคิด การ ดำเนิน งาน ใน พื้นที่ ได้

 ๕. ผู ้เรยีน ได ้ฝกึ ปฏบิตั ิตาม แบบ ปฏบิตั ิการนำ นโยบาย ของ องคก์ร ปกครอง สว่น ทอ้ง ถิน่  

สู่ การ ปฏิบัติ เพื่อ ให้ เกิด ทักษะ การ วิเคราะห์ อย่าง เข้าใจ และ สามารถ ดำเนิน การ ตาม แบบ 

ปฏิบัติ การ ได้

 ๖. ผู ้เรยีน ได ้ม ีสว่น รว่ม แลก เปลีย่น ความ คดิ ผา่น เวท ีเสวนา ระหวา่ง ผู ้เขา้ รว่ม เรยีน รู ้เพือ่ 

เห็น ทิศทาง การ ขับ เคลื่อน นโยบาย สาธารณะ

 ๗. ผู ้เรยีน เกดิ แนวคดิ ที ่สามารถ นำ ไป ประยกุต ์ใช ้รวม ทัง้ สรา้ง รปู แบบ การ พฒันา นโยบาย 

สาธารณะ ที่ เหมาะ สม กับ บริบท และ สามารถ ต่อย อด งาน และ สร้าง นวัตกรรม ใน ตำบล ของ 

ตนเอง ได้ 

๒) เนื้อหา วิชา โดย สังเขป : ผู้ เรียน จะ ได้ เรียน รู้ แนวทาง การ ศึกษา นโยบาย สาธารณะ (Public 

Policy) ๒ แนวทาง รวม ทั้ง การ เรียน รู้ เนื้อหา สาระ ของ นโยบาย (Policy Issue) กระบวนการ 

ทาง นโยบาย (Policy Process) และ การ เรียน รู้ เรื่อง การ แปลง นโยบาย สู่ การ ปฏิบัติ เพื่อ นำ สู่ 

การ เกิด รูป ธรรม ที่ ประจักษ์ ใน พื้นที่ การ กำหนด นโยบาย (Policy Formulation) เมื่อ รู้ ปัญหา 

แน่นอน แล้ว ก็ กำหนด นโยบาย ขึ้น มา เป็น แนวทาง ใน การ แก้ไข ปัญหา 
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ตารางที่๑๑แสดงเนื้อหาวิชาMHC01-4วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ หลักการและแนวคิดการพัฒนานโยบายสาธารณะ

• พรบ./ระบบ/ข้อบัญญัติ

• ตัวอย่างแผนพัฒนา ๓ ปี แผนสุขภาพ แผนอื่นๆ

๑ ๐ ๑

๒ กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ

• ชุดความรู้ ๔ ชุด (การจัดการขยะภูมิปัญญาการจัดสวัสดิการ 

  และการบริหารจัดการ)

๑ ๐ ๑

๓ การแปลงนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ 

• แบบปฏิบัติการการนำนโยบายของ อปท. สู่การปฏิบัติของแต่

  หน่วยงานที่ใน องค์กร หมู่บ้าน ตำบล และนอกตำบล/เครือข่าย

๑ ๐ ๑

๔ การแลกเปลี่ยนเวทีเสวนาระหว่างผู้เข้าอบรมเรียนรู้เพื่อให้เห็น

แนวทางแนวโน้มการขับเคลื่อน

๑ ๑ ๒

๕ ลงพื้นที่เรียนรู้รูปธรรมนวัตกรรมในชุมชน  

• การจัดการขยะและพลังงานทดแทน

• โรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจ / ธรรมนูญสุขภาพ

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา

• ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน

๐ ๓ ๓

รวม ๔ ๔ ๘
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  MHC02 หมวดวิชานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 

 หมวด วิชา นวัตกรรม ซึ่ง เป็น วิชา ที่ เรียน รู้ เกี่ยว กับ รูป ธรรมการ จัดการ สุขภาพ ที่ เกิด ขึ้น จริง ใน พื้นที่ 

ที่ ตอบ สนอง ต่อ การ ดูแล สุขภาพ ประชาชน ใน ๑๓ กลุ่ม ประชากร ซึ่ง ได้แก่ กลุ่ม เด็ก ๐-๓ ปี, เด็ก ๓-๕ ปี,  

เดก็ ๖-๑๒ ป,ี เดก็ และ เยาวชน, หญงิ ตัง้ ครรภ,์ วยั ทำงาน, ผู้ สงู อาย,ุ ผู้ ตดิ เชือ้, ผู้ ปว่ย โรคจติ, ผู้ ปว่ย เรือ้รงั,  

ผู้ ด้อย โอกาส, คน พิการ และ ผู้ ป่วย ระยะ สุดท้าย ดำเนิน งาน อย่าง ต่อ เนื่อง โดย กลุ่ม องค์กร ประชาชน  

หน่วย งาน หน่วย บริการ สาธารณสุข จน เกิด ประสบการณ์ ใน การ ดูแล สุขภาพ ที่ ยก ระดับ จาก ภารกิจ และ 

งาน เดิม ที่ มี อยู่ ใน พื้นที่ สร้าง นวัตกรรม การ ดูแล สุขภาพ ที่ ต่อย อด สิ่ง เดิม และ สร้างสรรค์ สิ่ง ใหม่ ให้ มี ความ 

ครอบคลุม ทุก ด้าน และ ทุก กลุ่ม ประชากร นวัตกรรม การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน ประกอบ ด้วย

 MHC02-1 วิชาการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ

 MHC02-2 วิชาการพัฒนาอาสาสมัคร

 MHC02-3 วิชาการจัดสวัสดิการชุมชน

 MHC02-4 วิชาการดูแลผู้สูงอายุ

 MHC02-5 วิชาการจัดการครอบครัว

 MHC02-6 วิชาการดูแลเด็กปฐมวัย

 MHC02-7 วิชาการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน
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  MHC02-1 วิชาการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ
  ภาษาไทย : วิชาการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ

  ภาษาอังกฤษ : 

๑) วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 ๑. เพือ่ เกดิ องคก์ร ไม ่แสวงหา ผล กำไร ใน การ ดแูล ผู ้ที ่ตอ้ง ได ้รบั การ ดแูล ใน ชมุชน อยา่ง ม ี 

ประสิทธิภาพ เกิด ระบบ การ ดูแล ผู้ ป่วย และ ผู้ พิการ ที่ มี ประสิทธิภาพ และ สามารถ ปฏิบัติ การ 

ได้ จริง

 ๒. เพือ่ ผลติ ผู ้ดแูล (Care Giver) ที ่ม ีความ รู ้ความ สามารถ ใน การ ดแูล ผู ้ปว่ย และ ผู ้พกิาร 

 ใน ชุมชน แบบ องค์ รวม (กาย จิต สังคม และ จิต วิญญาณ) ได้ อย่าง มี คุณภาพ 

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 ๑. เพื่อ ให้ ผู้ ที่มา เรียน รู้ ได้ ยก ระดับ ระบบ การ ดูแล ผู้ ป่วย และ คน พิการ ใน ชุมชน โดย กา ร 

บู รณา การ การ มี ส่วน ร่วม ของ ประชาชน โดย สร้าง ระบบ ผู้ ดูแล (Care Giver) ดูแล กลุ่ม ผู้ ป่วย 

และ คน พิการ ใน ชุมชน 

 ๒. เพื่อ ให้ ผู้ มา เรียน รู้ ได้ นำ แนวคิด การ ดูแล ผู้ ป่วย และ คน พิการ ที่ บ้าน โดย ใช้ ระบบ ฐาน 

ข้อมูล เป็น ฐาน ใน การ จัด บริการ สุขภาพ และ บริการ สังคม เฉพาะ ราย กรณี

๒) เนือ้หา โดย สงัเขป : แนวคดิ หลกั การ การ ดแูล สขุภาพ แบบ องค ์รวม การ ดแูล สขุภาพ ที ่บา้น  

รปู แบบ การ บรหิาร จดัการ จดั ตัง้ ระบบ การ ดแูล ผู ้ปว่ย และ คน พกิาร ที ่บา้น กฎ ระเบยีบ ขอ้ ตกลง 

ร่วม กัน การ จัด ระบบ บริการ การ เชื่อม โยง กับ ชุมชน และ กรณี ตัวอย่าง ใน การ ดูแล ผู้ ป่วย และ 

คน พิการ ที่ บ้าน
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ตารางที่๑๒แสดงเนื้อหาวิชาMHC02-1วิชาการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ แนวคิดการจัดตั้ง

• แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

• แนวคิดการดูแลสุขภาพที่บ้าน

๑ ๐ ๑

๒ รูปแบบการบริหารจัดการ

• การจัดตั้ง

• กฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน

๓ ระบบบริการ

• รูปแบบการให้บริการ

• การดูแลวัสดุและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น

๔ การเชื่อมโยงกับชุมชน

• บ้านต้นแบบสำหรับผู้ป่วย

ลงแหล่งเรียนรู้ 

• บ้านตัวอย่าง

• ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว

๐ ๑ ๑

รวม ๑ ๑ ๒
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  MHC02-2 วิชาการพัฒนาอาสาสมัคร
  ภาษาไทย : วิชาการพัฒนาอาสาสมัคร

  ภาษาอังกฤษ : 

๑) วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 เพือ่ สรา้ง จติ อาสา ใน ทกุ วยั ให ้ประชาชน ได ้ม ีสว่น รว่ม ใน กจิกรรม การ สรา้ง พฒันา ชมุชน 

และ ช่วย เหลือ ซึ่ง กัน และ กัน ใน ชุมชน รวม ทั้ง และ จัด ระบบ การ ทำงาน ของ จิต อาสา ใน ชุมชน  

ให้ สามารถ ดำเนิน งาน ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 ๑. ผู ้เรยีน ได ้ทราบ ถงึ แนวคดิ ความ เปน็ มา ววิฒันาการ ดา้น การ พฒันา อาสา สมคัร เพือ่ 

นำ สู่ กระบวนการ ทบทวน แนวคิด ความ เป็น มา และ วิวัฒนาการ ที่ เกิด ขึ้น ใน พื้นที่ ของ ผู้ เรียน

 ๒. ผู้ เรียน ได้ ร่วม คิด วิเคราะห์ ทุน ทาง สังคม ใน ชุมชน ด้าน การ พัฒนา อาสา สมัคร ผ่าน 

ใบ งานการ วิเคราะห์ ทุน ชุมชน

 ๓. ผู ้เรยีน สามารถ นำ ใช ้ขอ้มลู ใน พืน้ที ่สรา้ง หรอื ตอ่ย อด การ ทำงาน ของ จติ อาสา โดย การ 

ใช้ ข้อมูล เป็น ฐาน และ บน พื้น ฐาน ความ เป็น อัต ลักษณ์ ของ ตนเอง 

 ๔. เกดิ รปู แบบ หรอื นวตักรรม การ พฒันา ระบบ อาสา สมคัร ที ่สามารถ ตอบ สนอง ตอ่ การ  

ดูแล สุขภาพ ของ ประชาชน ๑๓ กลุ่ม เป้า หมาย ใน ตำบล ของ ผู้ เรียน ได้

๒) เนือ้หา โดย สงัเขป : แนวคดิ และ ความ เปน็ มา ใน การ พฒันา อาสา สมคัร ฐาน คดิ ใน การ ดำเนนิ 

งานการ จดั ระบบ การ พฒันา อาสา สมคัร การ สำรวจ ทนุ และ ศกัยภาพ กลุม่ อาสา สมคัร ใน ชมุชน 

ตลอด จน การ เรียน รู้ รูป ธรรม ความ สำเร็จ ของ จิต อาสา ใน การ ทำงาน ใน ชุมชน
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ตารางที่๑๓สดงเนื้อหาวิชาMHC02-2วิชาการพัฒนาอาสาสมัคร

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ • แนวคิดและความเป็นมา

• ฐานคิดการดำเนินงาน

• ระบบการพัฒนาอาสาสมัครในชุมชน

• ผลลัพธ์และผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก

    • ๖ ชุดกิจกรรม

    • ๑๓ กลุ่มเป้าหมาย

    • นโยบายสาธารณะ

    • รูปธรรม(นวัตกรรม)

๐.๕ ๐ ๐.๕

๒ • กิจกรรมการสำรวจทุนทางสังคมกลุ่มอาสาสมัครในตำบล ๐ ๐.๕ ๐.๕

๓ • เรียนรู้รูปธรรม(นวัตกรรม) ๓ เส้นทางการเรียนรู้

 

เส้นทางอาสา๑ = ศูนย์ฟื้นฟูฯ + ศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ สายสัมพันธ์

บ้าน วัด โรงพยาบาล

๐ ๑.๕ ๑.๕

เส้นทางอาสา๒ = อสมช.+โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว

เส้นทางอาสา๓ = อาสาเยี่ยมบ้าน + ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ผญ๋าล้านนา

รวม ๐.๕ ๒ ๒.๕
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  MHC02-3 วิชาการจัดสวัสดิการชุมชน
  ภาษาไทย : วิชาการจัดสวัสดิการชุมชน

  ภาษาอังกฤษ : 

๑) วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 เพือ่ พฒันาการ จดั ระบบ สวสัดกิาร โดย ชมุชน ผา่น การนำ ใช ้ฐาน ขอ้มลู ชมุชน เปน็ ฐาน การ  

วิเคราะห์ และ การ จัด สวัสดิการ ให้ มี ความ คลอ บ คลุม และ เหมาะ สม กับ ประชากร ๑๓ กลุ่ม วัย

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 ๑. เพื่อ ให้ ผู้ มา เรียน รู้ ได้ ร่วม คิด วิเคราะห์ ทุน ทาง สังคม ด้าน การ จัด สวัสดิการ ชุมชน 

ผ่าน ใบ งานการ ทบทวน วิเคราะห์ และ นำ ไป ใช้ ใน การ จัด สวัสดิการ ใน พื้นที่ ของ ตนเอง

 ๒. เพื่อ ให้ ผู้ มา เรียน รู้ ได้ นำ หลัก คิด เทคนิค วิธี การ จัด สวัสดิการ โดย ชุมชน ภาย ใต้ การ 

นำ ใช้ ข้อมูล เป็น ฐาน ไป จัด สวัสดิการ ใน พื้นที่ ของ ตนเอง

 ๓. เพื่อ ให้ ผู้ มา เรียน รู้ มี การ จัด สวัสดิการ โดย ชุมชน ได้ ครอบคลุม และ เหมาะ สม กับ 

ประชากร ๑๓ กลุ่ม ประชากร

๒) เนื้อหา โดย สังเขป : แนวคิด ความ เป็น มา วิวัฒนาการ ของ การ จัด สวัสดิการ ชุมชน ฐาน คิด 

การ จัด สวัสดิการ โดย ชุมชน ระบบ การ ดูแล ประชาชน ใน ตำบล โดย ชุมชน ผ่าน “ศูนย์ สร้าง สุข” 

ผลก ระ ทบ ผลลัพธ์ ผลผลิต จาก ระบบ การ จัด สวัสดิการ ชุมชน การ ทบทวน และ วิเคราะห์ 

ศักยภาพ เพื่อ จัด สวัสดิการ ที่ เหมาะ สม และ รูป ธรรม ความ สำเร็จ การ จัด สวัสดิการ โดย ชุมชน 

ผ่าน กลไก ศูนย์ สร้าง สุข
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ตารางที่๑๔แสดงเนื้อหาวิชาMHC02-3วิชาการจัดสวัสดิการชุมชน

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ แนวคิด ความเป็นมา วิวัฒนาการ การจัดสวัสดิการชุมชน ๐.๕ ๐ ๐.๕

๒ ฐานคิดการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน

๓ ระบบการดูแลประชาชนในตำบลโดยชุมชนผ่าน “ศูนย์สร้างสุข”

๔ เรียนรู้ผลกระทบ ผลลัพธ์ ผลผลิต จากระบบการจัดสวัสดิการชุมชน
• ๑๓ กลุ่มเป้าหมายของนวัตกรรม
• ๖ ชุดกิจกรรม
• ตอบสนองภารกิจ อปท.
• ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ๑๐ ประการ
• นโยบายสาธารณะ ๗+๑

๐.๕ ๐ ๐.๕

๕ ใบงานการทบทวนวิเคราะห์และร่างการจัดระบบสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมกับ
บริบทตำบลของผู้เรียน

๐.๕ ๐ ๐.๕

๖ เรียนรู้ภาคปฏิบัติจากรูปธรรมเชิงประจักษ์ในศูนย์สร้างสุขตำบลดอนแก้ว ๐ ๑.๕ ๑.๕
๑. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน
• แนวคิดความเป็นมาและวิวัฒนาการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ
• การจัดตั้งและกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยชุมชน
• ผลที่เกิดจากการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ
• การซักถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

๒. ธนาคารกายอุปกรณ์
• แนวคิดความเป็นมาเรื่องการจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์
• กระบวนการบริหารจัดการธนาคาร
• ผลที่เกิดจากนวัตกรรมธนาคารกายอุปกรณ์
• การสาธิตกิจกรรมผ่านเครื่องมือภายในศูนย์
• การซักถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

๓. ศูนย์บ่มเพาะความรู้ก่อนสูงวัยตำบลดอนแก้ว
• แนวคิดความเป็นมาการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะความรู้ก่อนสูงวัยตำบลดอนแก้ว
• การจัดตั้งและกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยชุมชน
• การสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้ก่อนสูงวัย
• ผลที่เกิดจากการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะความรู้ก่อนสูงวัยตำบลดอนแก้ว
• การซักถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

๔. กองทุนสร้างสุข
• แนวคิดความเป็นมาการจัดตั้งกองทุนสร้างสุข
• การจัดตั้งและกระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯโดยชุมชน
• ผลที่เกิดจากการจัดตั้งกองทุนสร้างสุข
• การซักถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
๕.ศูนย์ช่วยเหลือชุมชนโดยชุมชนตำบลดอนแก้ว
• แนวคิดความเป็นมาการจัดตั้งศูนย์ฯ
• การจัดตั้งและกระบวนการบริหารจัดการศูนย์โดยชุมชน
• ผลที่เกิดจากการจัดตั้งศูนย์ฯ
• การซักถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

รวม ๑.๕ ๑.๕ ๓



64

  MHC02-4 วิชาการดูแลผู้สูงอายุ
  ภาษาไทย : วิชาการดูแลผู้สูงอายุ

  ภาษาอังกฤษ : 

๑) วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 เพื่อ พัฒนาการ ดูแล ผู้ สูง อายุ โดย นำ ใช้ เครื่อง มือ ข้อมูล และ การ เชื่อม โยง ทุน ทาง สังคม 

เพื่อ สร้าง ระบบ การ ดูแล ผู้ สูง อายุ ที่ เหมาะ สม

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 ๑. เพื่อ ให้ ผู้ มา เรียน รู้ ได้ ร่วม คิด วิเคราะห์ ทุน ทาง สังคม ใน ชุมชน ด้าน การ ดูแล ผู้ สูง อายุ 

ผ่าน ใบ งานการ วิเคราะห์ ทุน ชุมชน

 ๒. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน สามารถ นำ แนวคิด เทคนิค วิธี การ และ รูป ธรรม ความ สำเร็จ ไป  

จุด ประกาย ทาง ความ คิด เพื่อ สร้าง นวัตกรรม การ ดูแล ผู้ สูง อายุ ใน ชุมชน

 ๓. เพื่อ ให้ องค์กร หลัก ๓ องค์กร ได้แก่ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น หน่วย บริการ 

สาธารณสขุ และ ภาค ประชาชน ได ้ม ีสว่น ขบั เคลือ่น การ ดแูล ผู ้สงู อาย ุใน ชมุชน จน เกดิ ปฏบิตั ิการ  

จริง ใน พื้นที่ 

๒) เนือ้หา โดย สงัเขป : แนวคดิ ความ เปน็ มา ววิฒันาการ ดา้น การ ดแูล ผู ้สงู อาย ุฐาน คดิ การ ดแูล  

ผู ้สงู อาย ุระบบ การ ดแูล ผู ้สงู อาย ุผา่น เครือ่ง มอื/กจิกรรม ตาม แนวทาง สขุ ภาวะ แบบ ผสม ผสาน 

การ เรียน รู้ ผลก ระ ทบ ผลผลิต จา การ สร้าง ระบบ การ ดูแล ผู้ สูง อายุ การ วิเคราะห์ ทุน ชุมชน  

ด้าน การ ดูแล ผู้ สูง อายุ และ การ เรียน รู้ รูป ธรรม ความ สำเร็จ ใน การ ดูแล ผู้ สูง อายุ
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ตารางที่๑๕แสดงเนื้อหาวิชาMHC02-4วิชาการดูแลผู้สูงอายุ

หัวข้อ เนื้อหา
จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ แนวคิด ความเป็นมา วิวัฒนาการด้านการดูแลผู้สูงอายุ
• แนวคิดเรื่องผู้สูงอายุ
• ความเป็นมาเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
• วิวัฒนาการและเส้นทางการพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุ

๐.๕ ๐ ๐.๕

๒ ฐานคิดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
• ฐานคิดการดูแลผู้สูงอายุในตำบลต้นแบบบนฐานข้อมูลชุมชน
• การวิเคราะห์ทุนทางสังคมในชุมชนด้านการดูแลผู้สูงอายุ

๓ ระบบการดูแลผู้สูงอายุผ่านเครื่องมือ/กิจกรรมตามแนวทางสุขภาวะ
• การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
• ระบบการดูแลผู้สูงอายุตามแนวทางสุขภาวะแบบผสมผสาน
๑. สุขภาวะบำบัด
   • กายบำบัด
   • จิตบำบัด
   • สติปัญญาบำบัด
   • สังคมบำบัด
๒. ธรรมะบำบัด 
๓. สวัสดิการบำบัด
   • พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
   • สิทธิสวัสดิการในกลุ่มผู้สูงอายุ
   • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงวัย(สังคมผู้สูงอายุ)
   • การเรียนรู้เทคโนโลยีกับกลุ่มผู้สูงอายุ
๔. กิจกรรมบำบัด
   • การส่งเสริมอาชีพ
   • ศิลปะบำบัด
   • ดนตรีบำบัด
   • นันทนาการบำบัด
   • วัฒนธรรมภูมิปัญญาบำบัด
   • ธรรมชาติบำบัด
   • กีฬาบำบัด
   • ฯลฯ
๕. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

๔ เรียนรู้ผลกระทบ ผลลัพธ์ ผลผลิต จากการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุ
• ๑๓ กลุ่มเป้าหมายของนวัตกรรม
• ๖ ชุดกิจกรรม
• ตอบสนองภารกิจ อปท.
• ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ๑๐ ประการ
• นโยบายสาธารณะ ๗+๑

๐ ๒ ๒

๕ ใบงานกิจกรรมการวิเคราะห์ทุนชุมชนด้านการดูแลผู้สูงอายุ

๖ เรียนรู้ภาคปฏิบัติจากรูปธรรมเชิงประจักษ์ในพ้ืนท่ี ๓ เส้นทาง
เส้นทางท่ี ๑ ศูนย์สร้างสุข + วิทยาลัยจิตอาสา + โรงเรียนฮอมสุข
เส้นทางท่ี ๒ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว + กลุ่มนวดแผนไทย +อสมช.+ Care 
Giver
เส้นทางท่ี ๓ ศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุสายสัมพันธ์บ้าน วัด โรงพยาบาล + ผญ๋าล้านนา

รวม ๐.๕ ๒ ๒.๕



66

  MHC02-5 วิชาการจัดการครอบครัว
  ภาษาไทย : วิชาการจัดการครอบครัว

  ภาษาอังกฤษ :

๑) วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 ผู้ เรียน มี ความ รู้ ความ เข้าใจ เกี่ยว กับ เกี่ยว กับ สถาบัน ครอบครัว การ ดูแล สุขภาพ 

ครอบครัว การ เรียน รู้ บทบาท หน้าที่ ของ สมาชิก ครอบครัว การ ส่ง เสริม พัฒนา และ จัดการ 

สถาบัน ครอบครัว ของ คนใน ชุมชน การ จัดการ ข้อมูล เพื่อ พัฒนา แนวทาง ปฏิบัติ ใน การ จัดการ 

ครอบครัว ใน รูป แบบ ต่างๆ ได้แก่ การ จัดการ และ แก้ไข ปัญหา ใน ครอบครัว การ ป้องกัน ความ 

รุนแรง ใน ครอบครัว 

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 ๑. เพื่อ ให้ ผู้ ที่มา เรียน รู้ ได้ เรียน รู้ แนวคิด กระบวนการ ทำงาน เทคนิค วิธี การ รูป ธรรม 

และ สามารถ นำ ไป ใช้  ตลอด จน สร้าง นวัตกรรม การ จัดการ ครอบครัว ได้ ใน พื้นที่

 ๒. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน สามารถ นำ ความ รู้ จาก วิชาการ จัดการ ครอบครัว ไป สร้าง ปฏิบัติ การ 

การ จัดการ ครอบครัว ใน พื้นที่ ภาย ใต้ ทุน และ ศักยภาพ ของ ตนเอง 

๒) เนื้อหา โดย สังเขป : แนวคิด และ หลัก การ แนวคิด การ จัดการ ครอบครัว โดย ใช้ วิถี ชุมชน 

เป็น ฐาน รูป แบบ การ บริหาร จัดการ การนำ ใช้ ข้อมูล ใน การ บริหาร จัดการ หลักสูตร การ เรียน รู้  

สำหรบั ครอบครวั องค ์รวม หลกัสตูร พอ่ แม ่หลกัสตูร ทกัษะ การ สือ่สาร หลกัสตูร ลกู ผูช้าย ตวั จรงิ  

หลักสูตร ลูก หลาน พันธุ์ ดี และ การ เรียน รู้ รูป ธรรม ความ สำเร็จ ใน พื้นที่
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ตารางที่๑๖แสดงเนื้อหาวิชาMHC02-5วิชาการจัดการครอบครัว

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ แนวคิดและหลักการ

• แนวคิดและหลักการพัฒนาการของครอบครัว 

• แนวคิดการจัดการครอบครัวโดยใช้วิถีชุมชนเป็นฐาน

๐.๕ ๐ ๐.๕

๒ รูปแบบบริหารจัดการ

• การบริหารจัดการ

• การนำใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ

• การเชื่อมต่อกับทุนทางสังคมในการจัดการครอบครัว

๓ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครอบครัวองค์รวม

• หลักสูตรพ่อแม่

• หลักสูตรทักษะการสื่อสาร

• หลักสูตรลูกผู้ชายตัวจริง

• หลักสูตรลูกหลานพันธุ์ดี

๐.๕ ๐.๕ ๑

๔ รูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่

• การจัดการศูนย์พัฒนาครอบครัว

• เครือข่ายครัวเรือนยุติความรุนแรง

๐ ๑.๕ ๑.๕

รวม ๑ ๒ ๓
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  MHC02-6 วิชาการดูแลเด็กปฐมวัย
  ภาษาไทย : วิชาการดูแลเด็กปฐมวัย

  ภาษาอังกฤษ : 

๑) วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 เพือ่ ให ้ผู ้เรยีน ม ีความ รู ้ความ เขา้ใจ เกีย่ว กบั หลกั การ บรหิาร จดัการ โรงเรยีน แนว ใหม ่วธิ ี

การ และ แนวทาง การ สร้าง วินัย ความ รับ ผิด ชอบ การ มี จิต สาธารณะ และ มารยาท ที่ ดี ให้ กับ 

 เด็ก ระดับ ปฐมวัย หลัก การ และ วิธี จัด มุม และ แหล่ง เรียน รู้ ใน สถาน ศึกษา แนวทาง และ วิธี การ 

จัด กิจกรรม เสริม การ เรียน รู้ ที่ เสริม สร้าง พัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ของ เด็ก ปฐมวัย โภชนาการ 

สำหรับ เด็ก ปฐมวัย

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 ๑. เพือ่ ให ้ผู ้เรยีน ม ีความ เขา้ใจ ถงึ วธิ ีการ สรา้ง วนิยั ความ รบั ผดิ ชอบ การ ม ีจติ สาธารณะ 

และ มารยา ทที่ ดี ใน เด็ก ปฐมวัย พร้อม ทั้ง นำ ไป ปรับ ใช้ ใน สถาน ศึกษา ได้

 ๒. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน รู้ วิธี การ จัด มุม เสริม ประสบการณ์ และ แหล่ง เรียน รู้ เพื่อ ส่ง เสริม 

พัฒนาการ เด็ก ปฐมวัย ทั้ง ใน และ นอก สถาน ศึกษา

 ๓. เพือ่ ให ้ผู ้เรยีน สามารถ จดั รายการ อาหาร กลาง วนั และ อาหาร วา่ง ที ่เหมาะ สม กบั เดก็ 

ปฐมวัย

๒) เนือ้หา โดย สงัเขป : การ บรหิาร จดัการ โรงเรยีน แนว ใหม ่การ แบง่ งาน ทำ มอื อาชพี การ สรา้ง 

วินัย เด็ก ดี ความ รับ ผิด ชอบ จิต สาธารณะ และ มารยาท เด็ก ดี การ ส่ง เสริม โภชนาการ สมวัย 

และ การ สร้าง เด็ก ดี ๔ พัฒน์ กับ กิจกรรม ส่ง เสริม การ เรียน รู้
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ตารางที่๑๗แสดงเนื้อหาวิชาการดูแลเด็กปฐมวัยMHC02-6วิชาการดูแลเด็กปฐมวัย

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ การบริหารจัดการโรงเรียนแนวใหม่ (NSM)

หลักการบริหารจัดการโรงเรียน

การแบ่งงานแบบมืออาชีพ

การกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน

๐.๕ ๐ ๐.๕

๒ วินัยเด็กดี

วินัยสำหรับเด็ก

ความรับผิดชอบของเด็ก

จิตสาธารณะสร้างได้

มารยาทเด็กดี

๐.๕ ๐ ๐.๕

๓ โภชนาการสมวัย

การจัดสถานที่ประกอบอาหาร

การจัดรายการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

ประโยชน์ที่ได้รับจากสารอาหาร

การสาธิตการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพเด็ก

ปริมาณอาหารที่ควรได้รับต่อวันในแต่ละวัย

๐.๕ ๐ ๐.๕

๔ เด็กดี ๔ พัฒน์

หลักและวิธีการจัดมุมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

องค์ประกอบของการจัดมุมและแหล่งเรียนรู้

การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้

๐ ๑.๕ ๑.๕

การ ประเมิน ผล

รวม ๑.๕ ๑.๕ ๓



70

  MHC02-7 วิชาการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน
  ภาษาไทย : วิชาการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน

  ภาษาอังกฤษ : 

๑) วัตถุประสงค์

 ผู้ มา เรียน มี ความ รู้ ความ เข้าใจ เกี่ยว กับ การ ส่ง เสริม ระบบ สุขภาพ เด็ก และ เยาวชน  

ตาม หลัก 5 Q ได้แก่ 

 Adversity Quotient: AQ คือ ความ สามารถ ใน การ ฟันฝ่า ปัญหา และ อุปสรรค 

Emotional: EQ คือ ความ ฉลาด ทาง อารมณ์ การ พัฒนา ความ ฉลาด ทาง อารมณ์ Adversity 

Quotient: AQ คือ ความ สามารถ ใน การ ฟันฝ่า ปัญหา และ อุปสรรค Moral Quotient: MQ 

คือ ความ ความ ฉลาด ทาง จริยธรรม Social Quotient: SQ คือ ทักษะ ทาง สังคม การ ใช้ ชีวิต 

ร่วม กับ ผู้ อื่น โดย การ ใช้ ข้อมูล ใน ตำบล มา ส่ง เสริม และ พัฒนา สุขภาพ เด็ก และ เยาวชน

๒) เนื้อหา โดย สังเขป

 แนวคดิ การ จดัการ สขุภาพ เดก็ และ เยาวชน ทกัษะ ชวีติ ที ่จำเปน็ สำหรบั เดก็ การ สง่ เสรมิ 

สุข ภาพ กาย ใจ สังคม ตาม หลัก 5 Q และ รูป ธรรม ความ สำเร็จ ใน การ ส่ง เสริมสุข ภาพ เด็ก 

และ เยาวชน
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ตารางที่๑๘แสดงเนื้อหาวิชาMHC02-7วิชาการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ แนวคิดการจัดการสุขภาพเด็ก

 • แนวคิดเรื่องการจัดการสุขภาพเด็ก

 • ที่มาของการจัดการสุขภาพเด็กตำบลดอนแก้ว

 • ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น 

๐.๕ ๐ ๐.๕

๒ ทักษะชีวิตสำหรับเด็ก

 • สิทธิเด็ก

 • ทักษะการปฏิเสธ

 • ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง

๐.๕ ๐.๕ ๑

๓ การสร้างเสริมสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นรูปธรรม

 • การลงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปลูกฝังการเป็นจิตอาสา

๐ ๐.๕ ๐.๕

รวม ๑ ๑ ๒
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  MHC03 หมวด วิชา นวัตกรรม ส่ง เสริม การ พัฒนา 

 หมวด นวัตกรรม การ ส่ง เสริม การ พัฒนา เป็น นวัตกรรม การ หนุน เสริม การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน  

ที ่สง่ ผลก ระ ทบ ตอ่ คณุภาพ ชวีติ ของ ประชาชน ใน พืน้ที ่ทัง้ โดยตรง และ ผลก ระ ทบ โดย ออ้ม ชดุ นวตักรรม นี ้เกดิ 

ขึน้ จาก การ พฒันา รปู ธรรม กระบวนการ ทำงาน ชดุ ความ รู ้ตาม ภมูปิญัญา การ ดแูล สขุภาพ พืน้ บา้น ลา้น นา  

แหลง่ เรยีน รู ้หรอื ทนุ ทาง สงัคม ภาย ใต ้การนำ ใช ้ขอ้มลู ตำบล ผา่น กระบวนการ ทบทวน การ วเิคราะห ์สรปุ 

รวบรวม และ พัฒนา ต่อย อด เป็น นวัตกรรม ส่ง เสริม การ พัฒนา ที่ ยึด หลัก การ บริหาร จัดการ ภาย ใต้ หลัก  

ธร รมาภ ิบาล ของ ตำบล ดอน แกว้ เปน็ พืน้ ฐาน ใน การ บรหิาร จดัการ ใน รปู แบบ ตา่งๆ นวตักรรม สง่ เสรมิ การ 

พัฒนา ประกอบ ด้วย ๕ นวัตกรรม ได้แก่ 

 MHC03-1 วิชาการจัดการเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

 MHC03-2 วิชาการจัดการขยะและพลังงานทดแทน

 MHC03-3 วิชาการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

 MHC03-4 วิชาความปลอดภัยในชุมชน

 MHC03-5 วิชาความปลอดภัยในอาชีพ
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  MHC03-1 วิชาการจัดการเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
  ภาษาไทย : วิชาการจัดการเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

  ภาษาอังกฤษ :

๑) วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน มี ความ รู้ และ เข้าใจ หลัก การ และ แนวคิด การ จัดการ เพื่อ ความ มั่นคง 

ทาง อาหาร 

 ๒. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน มี ความ เข้าใจ ถึง วิธี การ สร้าง และ พัฒนา นวัตกรรม การ จัดการ เพื่อ 

ความ มั่นคง ทาง อาหาร

 ๓. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน มี ความ รู้ ความ เข้าใจ ถึง วิธี การ การ สร้าง และ พัฒนา กระบวนการ ผลิต 

การ เข้า ถึง และ การก ระ จา ยอา หาร

 ๔. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ วิธี การ แนวทาง เทคนิค กิจกรรม และ รูป ธรรม ใน พื้นที่  

ที ่สอดคลอ้ง กบั การ จดัการ เพือ่ ความ มัน่คง ทาง อาหาร ทัง้ ๓ แนวทาง ดา้น คณุภาพ โภชนาการ 

ด้าน ความ ปลอดภัย และ ด้าน ความ มั่นคง ทาง อาหาร

 ๕. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน สามารถ วางแผน และ ออกแบบ กิจกรรม ตลอด จน พัฒนา นวัตกรรม  

การ จัดการ เพื่อ ความ มั่นคง ทาง อาหาร ได้

๒) เนื้อหา โดย สังเขป : เรียน รู้ แนวคิด และ หลัก การ การ จัดการ เพื่อ ความ มั่นคง ทาง อาหาร 

ของ ชมุชน ววิฒันาการ พฒันาการ การ จดัการ เพือ่ ความ มัน่คง ทาง อาหาร การ วางแผน และ การ 

ออกแบบ กิจกรรม การ จัดการ เพื่อ ความ มั่นคง ทาง อาหาร พร้อม ทั้ง เรียน รู้ รูป ธรรมการ จัดการ 

เพือ่ ความ มัน่คง ทาง อาหาร ประกอบ การ เรยีน รู ้เพือ่ ให ้เกดิ ความ เขา้ใจ อยา่ง ลกึ ซึง้ และ สามารถ 

นำ ไป ปรับ ใช้ เป็น แนวทาง ใน การ จัดการ ต่อ ไป
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ตารางที่๑๙แสดงเนื้อหาวิชาMHC03-1วิชาการจัดการเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ แนวคิดและหลักการการจัดการเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ๐.๕ ๑ ๑.๕

๒ วิธีการพัฒนาการจัดการเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

• กระบวนการผลิตอาหารตามศักยภาพของชุมชน(ผักพื้นบ้าน)

• ระบบเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในชุมชน

• การรวมกลุ่มและระบบอาสาสมัครเพื่อการจัดการความมั่นคง

  ทางอาหาร

• ระบบการเข้าถึงและการกระจายอาหาร

๓ การวางแผนและการออกแบบกิจกรรมการจัดการเพื่อความมั่นคง

ทางอาหารของชุมชน

• กระบวนการวางแผนและออกแบบการจัดการเพื่อความมั่นคง

  ทางอาหารโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

• รูปธรรมการจัดการเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

  (ตลาดนัด,กองทุนเมล็ดพันธุ์,กองทุนสำหรับผู้ด้อยโอกาส) 

๐ ๐.๕ ๐.๕

การ ประเมิน ผล

รวม ๐.๕ ๑.๕ ๒
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  MHC03-2 วิชาการจัดการขยะและพลังงานทดแทน
  ภาษาไทย : วิชาการจัดการขยะและพลังงานทดแทน

  ภาษาอังกฤษ :

๑) วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน มี ความ รู้ ความ เข้าใจ หลัก การ แนวคิด ผลก ระ ทบ การ จัดการ ขยะ และ 

พลังงาน

 ๒. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ วิธี การ แนวทาง การ คัด แยก ประเภท วิธี การ จัดการ ขยะ 

และ ผลลัพธ์ ที่ เกิด จาก การ จัดการ ขยะ และ พลังงาน

 ๓. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน สามารถ ค้นหา แหล่ง พลังงาน ชีวะ มวล พลังงาน ทดแทน ใน ตำบล  

โดย มี รูป ธรรมการ จัดการ ขยะ และ พลังงาน ของ ตำบล ดอน แก้ว เป็น ตัว เทียบ เคียง

 ๔. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ จาก ปฏิบัติ การ จริง ใน พื้นที่ ตำบล ดอน แก้ว เพื่อ นำ สู่ 

กระบวนการ แลก เปลี่ยน และ จุด ประกาย แนวคิด ด้าน การ จัดการ ขยะ และ พลังงาน

 ๕. เพื่อ กระตุ้น ให้ ผู้ เรียน ได้ นำ หลัก คิด และ แนวทาง การ สร้าง นวัตกรรม ไป ปรับ ใช้ ใน 

พื้นที่ ของ ตนเอง ได้

๒) เนือ้หา โดย สงัเขป : การ เรยีน รู ้หลกั การ แนวคดิ การ จดัการ ขยะ และ พลงังาน ทดแทน บทบาท 

หน้าที่ ใน การ บริหาร จัดการ ขยะ ของ ชุมชน หน่วย งาน ประเภท ขยะ รวม ทั้ง วิธี การ กำจัด ขยะ 

แตล่ะ ประเภท การ ใช ้ประโยชน ์จาก ของ เหลอื ใช ้การ คน้หา แหลง่ พลงังาน ชวี มวล และ พลงังาน 

ทดแทน ผลลัพธ์ ที่ เกิด จาก การ จัดการ ขยะ และ พลังงาน
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ตารางที่๒๐แสดงเนื้อหาวิชาMHC03-2วิชาการจัดการขยะและพลังงานทดแทน

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ หลักการ แนวคิด การจัดการขยะพลังงาน

 • ความหมายของขยะมูลฝอย

 • แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย

 • ผลกระทบจากขยะมูลฝอย

 • ประเภทของขยะมูลฝอย

 • วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย

 • หลักการลดปริมาณขยะ

๐.๕ ๐ ๐.๕

๒ ระบบการจัดการขยะโดยชุมชน

 • กระบวนการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

 • โครงสร้างการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

 • การขยายผลการดำเนินงาน

 • ผลสำเร็จของโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

 • เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณ

 • ปัจจัยความสำเร็จ

๐.๕ ๐ ๐.๕

๓ เรียนรู้ผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่เกิดจากการบริหารจัดการขยะ

และพลังงานทดแทน

 • การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์

 • การใช้ประโยชน์จากขยะแห้ง (ขยะรีไซเคิล)

 • หลักการลดปริมาณขยะ(3 R)

 • ธนาคารขยะรีไซเคิล

 • กองทุนขยะ

 • ขยะแลกของ

๐.๕ ๐.๕ ๑

๔ เรียนรู้ปฏิบัติการจริงจากรูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่

 • ธนาคารขยะ การจัดการขยะในชุมชน การจัดการขยะ

   ในสถานศึกษา โรงปุ๋ยหมัก ฯลฯ

 • แก๊สชีวมวลจากมูลสุกร

๐ ๑ ๑

รวม ๑.๕ ๑.๕ ๓
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  MHC03-3 วิชาการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์
  ภาษาไทย : วิชาการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

  ภาษาอังกฤษ :

๑) วัตถุประสงค์

 ๑. ผู ้เรยีน ได ้เรยีน รู ้แนวคดิ หลกั การ การ พฒันา กจิกรรม สรา้งสรรค ์อยา่ง เปน็ ระบบ เพือ่ 

สร้าง การ เข้า ถึง แหล่ง กิจกรรม สร้างสรรค์ ใน ชุมชน

 ๒. ผู้ เรียน ได้ รู้ หลัก การ จัด ระบบ กิจกรรม สร้างสรรค์ ที่ มี อยู่ ใน ชุมชน ด้วย ระบบ แผนที่ 

กิจกรรม สร้างสรรค์ ใน ชุมชน

 ๓. ผู้ เรียน รู้ ผลลัพธ์ ของ การ สร้าง ระบบ กิจกรรม สร้างสรรค์ ใน ชุมชน

 ๔. ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ กระบวนการ การ ค้นหา กิจกรรม สร้างสรรค์ ที่ หลาก หลาย ใน ชุมชน 

ด้วย แบบ ปฏิบัติ การ และ สามารถ ค้นหา กิจกรรม สร้างสรรค์ ใน ชุมชน ได้

 ๕. ผู ้เรยีน ได ้เรยีน รู ้รปู ธรรม ใน พืน้ที ่ที ่เปน็ กจิกรรม สรา้งสรรค ์บน ความ หลาก หลาย ตาม 

บริบท ของ ตำบล ต้นแบบ

 ๖. ผู้ เรียน สามารถ นำ แนวคิด หลัก การ การ สร้าง นวัตกรรม ระบบ การ พัฒนา กิจกรรม 

สร้างสรรค์ ไป ปรับ ใช้ ให้ เหมาะ สม กับ บริบท ของ ตน ได้

๒) เนื้อหา โดย สังเขป : การ เรียน รู้ การ จัด ตั้ง และ การ บริหาร ระบบ กิจกรรม สร้างสรรค์ การ  

จดั ระบบ กจิกรรม สรา้งสรรค ์การ เรยีน รู ้รปู แบบ การ ออก กำลงั กาย กจิกรรม สรา้งสรรค ์ใน ชมุชน 

และ ระบบ สนับสนุน และ การ มี ส่วน ร่วม ของ ชุมชน ใน กระบวนการ พัฒนา กิจกรรม สร้างสรรค์ 

ใน ตำบล
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ตารางที่๒๑แสดงเนื้อหาวิชาMHC03-3วิชาการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ แนวคิดการจัดตั้งและการบริหารกลุ่ม

• แนวคิดของคำว่าพื้นที่สร้างสรรค์

• แนวคิดการบริหารกลุ่มพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

๐.๕ ๐ ๐.๕

๒ รูปแบบการออกกำลังกาย/กิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน

• รำวงย้อนยุค

• กีฬาสร้างสุข

• พื้นที่ข่วงกำกึ๊ด

๐.๕ ๐ ๐.๕

๓ ระบบสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในชุมชน

• แนวคิดการมีส่วนร่วมในชุมชนกับการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

• แนวคิดการบริหารระบบการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์

๐ ๑ ๑

รวม ๑ ๑ ๒
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  MHC03-4 วิชาความปลอดภัยในชุมชน
  ภาษาไทย : วิชาความปลอดภัยในชุมชน

  ภาษาอังกฤษ : 

๑) วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์วิชา

 ๑. เพือ่ ให ้ผู ้เรยีน ได ้รบั ความ รู ้และ ม ีความ เขา้ใจ เรือ่ง การ บรหิาร จดัการ ภยั พบิตั ิโดย อาศยั 

ชุมชน เป็น ฐาน

 ๒. เพือ่ ให ้ผู ้เรยีน ทราบ ถงึ ความ สำคญั เรือ่ง การ จดัการ ภยั พบิตั ิดว้ย ตนเอง รวม ทัง้ สามารถ 

สร้าง คู่มือ จัดการ ภัย พิบัติ ใน ครอบครัว ชุมชน และ การ สร้าง แผนที่ จุด เสี่ยง ภัย ใน ตำบล ได้ 

 ๓. เพือ่ ให ้ผู ้เรยีน ได ้เรยีน รู ้รปู แบบ เทคนคิ และ หลกัสตูร ตา่งๆ ของ การ พฒันา ศกัยภาพ 

ครอบครัว แบบ องค์ รวม ใน การ บริหาร จัดการ ภัย พิบัติ ที่ เกิด ขึ้น ใน ระดับ ครัว เรือน 

 ๔. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน เรียน รู้ รูป ธรรม ระบบ การ จัดการ ภัย พิบัติ โดย ชุมชน เพื่อ นำ สู่ การ สร้าง 

และ จุด ประกาย แนวคิด การ สร้าง นวัตกรรม ความ ปลอดภัย ใน ชุมชน ของ ตน ได้

 ๕. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน นำ ความ รู้ จาก การ เรียน รู้ ทั้ง ภาค ทฤษฎี และ ภาค ปฏิบัติ เพื่อ นำ สู่ การ 

สร้าง นวัตกรรม ความ ปลอดภัย ใน ชุมชน ได้

๒) เนื้อหา วิชา โดย สังเขป : การ ให้ ความ รู้ เกี่ยว กับ การ บริหาร จัดการ ภัย พิบัติ โดย อาศัย ชุมชน 

เป็น ฐาน และ เรียน รู้ หลักสูตร การ พัฒนา ศักยภาพ ครอบครัว องค์ รวม ใน การ บริหาร จัดการ  

ภัย พิบัติ
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ตารางที่๒๒แสดงเนื้อหาวิชาMHC03-4วิชาความปลอดภัยในชุมชน

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

• การจัดทำแผนที่แสดงภัยพิบัติย้อนหลัง ๑๐ ปี ถึงปัจจุบัน

• การจัดทำแผนที่ศูนย์พักพิงคน/ศูนย์พักพิงสัตว์   

  ศูนย์เก็บรักษาทรัพย์สิน

๑ ๐ ๑

๒ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครอบครัวองค์รวมในการบริหารจัดการ

ภัยพิบัติ

• ต่อลมหายใจด้วยพลังรักแห่งครอบครัว อาสาสมัครคืนชีพประจำ 

  ครอบครัว

• ต่อลมหายใจใต้น้ำ อาสาสมัครประจำครอบครัวลดปริมาณ

  การจมน้ำในเด็กต่ำกว่า ๑๕ ปี

• ความรู้ในการใช้แก๊สหุงต้มอย่างปลอดภัย

• ความรู้การดับเพลิงขั้นต้น จะมุ่งเน้นการป้องกันช่วยเหลือตนเอง

  ขั้นต้น

๐ ๒ ๒

รวม ๑ ๒ ๓
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  MHC03-5 วิชาความปลอดภัยในอาชีพ
  ภาษาไทย : วิชาความปลอดภัยในอาชีพ

  ภาษาอังกฤษ :

๑) วัตถุประสงค์ วิชา

 ๑. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ และ เข้าใจ ใน หลัก การ แนวคิด ใน องค์ ประกอบ ของ ความ 

ปลอดภัย ใน การ ทำงาน 

 ๒. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน เรียน รู้ ถึง ความ สำคัญ ของ ระบบ การ ดูแล แล ความ ปลอดภัย ใน อาชีพ 

ที ่ทำให ้ทราบ ถงึ ผลก ระ ทบ และ ความ สญู เสยี ที ่เกดิ จาก ปญัหา อาชวี อนามยั และ ความ ปลอดภยั 

ของ สถาน ประกอบ การ ได้ ปัญหา สุขภาพ โรค ที่ เกิด จาก การ ทำงาน ตลอด จน แนวทาง การ 

ป้องกัน และ ควบคุม ปัญหา ดัง กล่าว

 ๓. เพื่อ ให้ ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ จาก รูป ธรรม ใน การ จัดการ เพื่อ ความ ปลอดภัย ใน อาชีพ 

ประกอบ การ เรียน รู้ เพื่อ จะ สร้าง ความ เข้าใจ และ นำ สู่ กระบวนการ สร้าง นวัตกรรม

 ๔. เพือ่ ให ้ผู ้เรยีน นำ ความ รู ้ที ่ได ้รบั สรา้ง พฒันา ความ ปลอดภยั ใน อาชพี ใน พืน้ที ่ตนเอง ได ้

๒) เนื้อหา โดย สังเขป

 ผู้ เรียน มี ความ รู้ ทั่วไป เกี่ยว กับ งาน อาชีว อนามัย และ ความ ปลอดภัย รวม ทั้ง ผลก ระ ทบ  

และ ความ สูญ เสีย จาก ปัญหา อาชีว อนามัย และ ความ ปลอดภัย ตลอด จน การ ป้องกัน และ 

ควบคุม ปัญหา อาชีว อนามัย และ ความ ปลอดภัย
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ตารางที่๒๓แสดงเนื้อหาวิชาMHC03-5วิชาความปลอดภัยในอาชีพ

หัวข้อ เนื้อหา

จำนวน ชั่วโมง

บรรยาย สาธิต/

ปฏิบัติ

รวม

๑ การเรียนรู้แนวคิดและหลักการ

• แนวคิดของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• ขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

๐.๕ ๐ ๐.๕

๒ การป้องกันและควบคุมปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานกับสิ่งแวดล้อมการทำงาน

• แนวทางการป้องกันและควบคุมปัญหาอาชีวอนามัย

  และความปลอดภัย

๐.๕ ๑ ๑.๕

๓ การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

• การควบคุมเสียงดัง

• การควบคุมความร้อน

• การควบคุมความเย็น

• การจัดแสงสว่างในการทำงาน

๔ โรคจากการทำงาน 

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคจากการทำงาน

• ประเภทและกลุ่มโรคจากการทำงาน

• การดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ

๕ เรียนรู้รูปธรรม

• แผนการทำงานด้านการสร้างระบบความปลอดภัยในการทำงาน

  ของชุมชน

• การนำใช้กฎหมายในการดูแลและควบคุมการทำงาน

  ของผู้ประกอบการในตำบล

• ระบบการดูแลแรงงานนอกระบบในตำบล (การสร้างการมีส่วนร่วม)

๐ ๑ ๑

รวม ๑ ๒ ๓



ภาค ผนวก
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คำ สั่ง องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ดอน แก้ว

ที่ ๔๙๙/๒๕๕๗

เรื่อง แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการ บริหาร งาน มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข

………………………………

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนได้จัดตั้ง 

มหาวชิชาลยัดอนแกว้สรา้งสขุ ภายใตก้ารสนบัสนนุจากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิ (สสส.) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพโดยศักยภาพ

ของชุมชนท้องถิ่น สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ 

เพิ่มทักษะ โดยใช้ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเป็นบทเรียนของการเรียนรู้ นั้น

 เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และมปีระสทิธภิาพ จงึขอแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

บริหารงานมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะ กรรมการ สภา มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข ประกอบ ด้วย

๑. นาย สม พร ใช้ บาง ยาง ประธาน กรรมการ บริหาร แผน 

คณะ ที่ ๓ สสส.

ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๒. นางสาว ดวง พร เฮ งบุณย พันธ์ ผู้ อำนวย การ สำนัก สนับสนุน 

สุข ภาวะ ชุมชน สสส.

ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๓. รศ.ดร.กิตติ ชัย ไตร รัตน ศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๔. รศ.ดร.ขนิษฐา นันท บุตร ผู้ อำนวย การ ศูนย์วิจัย 

และ พัฒนา ระบบ สุขภาพ ชุมชน 

คณะ พยาบาล ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๕. นาย ชนะ แพ่ง พิบูลย์ รอง ผู้ ว่า ราชการ จังหวัด เชียงใหม่ ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

 

 
 

 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

ที่ 499/2557 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานมหาวิชชาลัยดอนแกวสรางสุข 

 ……………………………… 
  ตามท่ี  องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว   รวมกับ
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนไดจัดต้ังมหาวิชชาลัยดอนแกว
สรางสุข ภายใตการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริม (สสส.) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการจัดการชุมชนทองถิ่นเข็มแขง 
สรางนวัตกรรมการดูแลสุขภาพโดยศักยภาพของชุมชนทองถิ่น สราง
กระบวนการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด
ประสบการณ เพ่ิมทักษะ โดยใชศักยภาพของชุมชนทองถิ่นเปนบทเรียน
ของการเรียนรู นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ   จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานมหาวิชชาลัยดอน
แกวสรางสุข  ดังตอไปนี้  

 

๑. คณะกรรมการสภามหาวิชชาลัยดอนแกวสรางสุข  ประกอบดวย 
1.นายสมพร     ใช
บางยาง 

ประธาน
กรรมการบริหารแผน
คณะท่ี 3 สสส. 

ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ 

2.นางสาวดวงพร  เฮง
บุณยพันธ 
 

ผูอํานวยการสํานัก
สนับสนุนสุขภาวะ
ชุมชน สสส. 

ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ 
 

3.รศ.ดร.กิตติชัย  ไตร
รัตนศิริชัย 

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ 

4.รศ.ดร.ขนิษฐา   นันท
บุตร 

ผูอํานวยการศูนยวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ 
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๖. ดร.อร รณ นพ พงษ์ วาท อดีต คณะ บดี คณะ ศึกษา ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๗. ดร.เรือง วิทย์ น นท ภา รอง อธิการบดี ฝ่าย วิชาการ 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม่

ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๘. ดร.สมคิด แก้ว ทิพย์ ผู้ อำนวย การ วิทยาลัย บริหาร ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย แม่ โจ้

ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๙. รศ.ไพรัช ตระการ ศิริ นนท์ คณบดี คณะ รัฐศาสตร์ 

และ รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๑๐. ดร.จันทนา สุทธิ จารี ภาค วิชา รัฐศาสตร์ 

คณะ รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๑๑. นาย นพ ดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอน แก้ว ประธาน กรรมการ

๑๒. ดร.อุบล ยะ ไวทย์ ณะ วิชัย ปลัด อบต.ดอน แก้ว รอง ประธาน กรรมการ

๑๓. นาย อนันต์ ปัญญา วีร์ อดีต ผู้ อำนวย การ 

สำนักงาน อธิการบดี

กรรมการ

๑๔. นาย แพทย์ วิชัย ใจ แก้ว แพทย์ อาสา โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

กรรมการ

๑๕. นาย แพทย์ สมัย  ศิริ ทอง ถาวร ผู้ อำนวย การ สถาบัน พัฒนาการ เด็ก 

ราช นครินทร์

กรรมการ

๑๖. นา ยศุทธา แพร สี ผู้ อำนวย การ โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

กรรมการ

๑๗. นาย อิทธิพล มา ชื่น นัก วิชาการ ศูนย์ เสริม สร้าง การ เรียน รู้ 

เพื่อ ท้อง ถิ่น จัดการ ตนเอง

กรรมการ

๑๘. นาง ศิรั ญญา สุนทร หัวหน้า สำนัก ปลัด กรรมการ และ เลขานุการ

๑๙. นางสาว อารี รัตน์ มา ตัน นัก วิชาการ ส่ง เสริมสุข ภาพ กรรมการ และ ผู้ ช่วย 

เลขานุการ

๒๐. นางสาว บุญศิริ ศรี ยอด ผู้ ช่วย นัก สังคมสงเคราะห์ กรรมการ และ ผู้ ช่วย 

เลขานุการ
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มี บทบาท

 ๑. วางแผน หรือ ทบทวน นโยบาย เป้า หมาย และ การ ให้ ข้อคิด เห็น เพื่อ เป็น แนวทาง การ พัฒนา  

มหา วิชชา ลัย เป็น ไป ตาม ความ เหมาะ สม และ เกิด ประโยชน์ ต่อ การ พัฒนา มหา วิชชา ลัย

 ๒. วางแผน และ ออก ข้อ บังคับ ต่างๆ รวม ถึงที่ เกี่ยวข้อง กับ การ บริหาร การ เงิน การ จัดหา ราย ได้  

มี ความ เหมาะ สม สอดคล้อง กับ ภาระ หน้าที่ ใน การ ควบคุม ดูแล กิจการ มหา วิชชา ลัย

 ๓. แตง่ ตัง้ คณะ กรรมการ/คณะ อนกุรรมการ ที ่จำเปน็ และ เหมาะ สมใน การ บรหิาร จดัการ มหา วชิชา ลยั 

 ๔. การ กำกับ ติดตาม การ ดำเนิน งาน ตาม นโยบาย เป้า หมาย และ แนวทาง การ พัฒนา ที่ สภา  

มหา วิชชา ลัย กำหนด อย่าง สม่ำเสมอ

๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน (Community Healthy Management) 

ประกอบ ด้วย

๑. นาย ธวัช ชัย ฟัก อังกูร ผู้ทรง คุณวุฒิ ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๒. นางสาว ดวง พร เฮ งบุณย พันธ์ ผู้ อำนวย การ สำนัก สนับสนุน

สุข ภาวะ ชุมชน สสส.

ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๓. นาย นพ ดล ณ เชียงใหม่ นายก สภา มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว 

สร้าง สุข

ที่ ปรึกษา คณะ กรรมการ

๔. รศ.ดร.ขนิษฐา นันท บุตร ผู้ อำนวย การ ศูนย์วิจัย 

และ พัฒนา ระบบ สุขภาพ ชุมชน 

คณะ พยาบาล ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ประธาน กรรมการ

๕. นาย พฤกษ์ ยิบ มัน ตะ สิริ ประธาน คณะ กรรมการ ส่ง เสริม

 การ เรียน รู้ ชุมชน ท้อง ถิ่น น่า อยู่ 

พื้นที่ ภาค เหนือ ตอน บน (ล้าน นา)

กรรมการ

๖. ดร.จิต ติ มา กตัญญู อาจารย์ ประจำ หลักสูตร สาธารณสุข 

ชุมชน คณะ วิทยาศาสตร์ และ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 

เชียงใหม่

กรรมการ

๗. ผู้ อำนวย การ วิทยาลัย พยาบาล บรม ราช ชนนี เชียงใหม่ กรรมการ

๘. นาย แพทย์ สมัย ศิริ ทอง ถาวร สถาบัน พัฒนาการ เด็ก ราช นครินทร์ กรรมการ
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๙. ดร.อุบล ยะ ไวทย์ ณะ วิชัย ปลัด อบต.ดอน แก้ว กรรมการ

๑๐. นาง ภัทร จา ริ นทร์ คุณา รูป นัก วิชาการ สาธารณสุข กรรมการ

๑๑. นาย อิทธิพล มา ชื่น นัก วิชาการ ศูนย์ เสริม สร้าง 

การ เรียน รู้ เพื่อ ท้อง ถิ่น จัดการ ตนเอง 

พื้นที่ ภาค เหนือ ตอน บน

กรรมการ

๑๒. นา ยศุทธา แพร สี ผู้ อำนวย การ โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

กรรมการ และ เลขานุการ

๑๓. นางสาว อารี รัตน์ มา ตัน นัก วิชาการ ส่ง เสริมสุข ภาพ กรรมการ

๑๔. นางสาว บุญศิริ ศรี ยอด ผู้ ช่วย นัก สังคมสงเคราะห์ กรรมการ และ ผู้ ช่วย 

เลขานุการ

มี บทบาท

 ให้ความเห็นชอบและกำกับให้หลักสูตรการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางที่กำหนด   

และให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของสภามหาวิชชาลัย

๓. คณะ กรรมการ บริหาร มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข

๑) อธิการบดี มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข 

 ดร.อุบล ยะ ไวทย์ ณะ วิชัย ปลัด องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ดอน แก้ว 

๒) ฝ่าย บริหาร หลักสูตร มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข 

 นา ยศุทธา แพร สี  ผู้ อำนวย การ โรง พยาบาล ชุมชน ตำบล ดอน แก้ว

 นางสาว อารี รัตน์ มา ตัน นัก วิชาการ ส่ง เสริมสุข ภาพ

 นางสาว บุญศิริ ศรี ยอด ผู้ ช่วย นัก สังคมสงเคราะห์

๓) ฝ่าย บริหาร มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข 

 นาง ศิรั ญญา สุนทร หัวหน้า สำนัก ปลัด ฝ่าย บริหาร

 นาง สาว บุญ ฑ ริกา รัตนะ หัวหน้า ฝ่าย จัด เก็บ ราย ได้ กรรมการ

 นางสาว บุญศิริ ศรี ยอด ผู้ ช่วย นัก สังคมสงเคราะห์ กรรมการ
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๔) ฝ่าย กิจการ ผู้ เรียน มหา วิชชา ลัย ดอน แก้ว สร้าง สุข 

 นางสาว วัน ดี หน่อ คำ ศักดิ์ ผู้ อำนวย การก อง สาธารณสุข  ฝ่าย กิจการ ผู้ เรียน

  และ สิ่ง แวดล้อม

 นาง สาว ฟา ริ ดาห์ มา มณี เจ้า หน้าที่ ประสาน งาน กรรมการ

 นาง สา วก ฤติ ยา ยา วิชัย นัก วิชาการ ศูนย์ บูรณ า การ   กรรมการ

  การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน

 

 ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ปฏบิตัหินา้ที ่ใหเ้ปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย หากมปีญัหาอปุสรรคประการใด 

ให้รายงานประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดอนแก้วสร้างสุข เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วัน ที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

(นาย นพ ดล ณ เชียงใหม่)

นายก องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ดอน แก้ว

 
 ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย     
หากมีปญหาอุปสรรคประการใด ให รายงานประธาน คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยดอนแกวสรางสุข  เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

              ท้ังนี้  ต้ังแตวันท่ี 4   เดือน   สิงหาคม    

พ.ศ. 2557 

 

                                                 
     ( นายนพดล     ณ  เชียงใหม ) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลดอน
แกว 
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ตารางที่๒๔แสดงรายละเอียดผู้รับผิดชอบวิชาครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษ

ชื่อ วิชา ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา หน่วย การ เรียน ย่อย ครูผู้ สอน อาจารย์ พิเศษ

MHC01

หมวดวิชาหลัก

ดร.อุบลยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอนแก้ว  

ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์)  สาขาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MHC01-1

วิชาธรรมาภิบาล

ดร.อุบลยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอนแก้ว  

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

(การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(บริหารศาสตร์)  

สาขาการบริหารองค์กรภาครัฐ

และเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑. หลัก การ 

และ แนวคิด

ธร รมาภิ บาล

• ดร.อุบลยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอนแก้ว  

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

(การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(บริหารศาสตร์)  

สาขาการบริหารองค์กรภาครัฐ

และเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้้

ผู้ แทน จาก 

สำนักงาน ป้องกัน การ 

ทุจริต แห่ง ชาติ

๒. ธร รมาภิ บาล 

ระดับ องค์กร

• นายนพดลณเชียงใหม่

นายก อบต.ดอนแก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาส่งเสริมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาส่งเสริมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑. ผู้ บริหาร ท้อง ถิ่น

๒. ผู้ บริหาร 

หน่วย งาน รัฐ

๓. ธร รมาภิ บาล 

ระดับ ชุมชน

• นายมงคลวิชญ์วังผาสุข

นิติศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย

สมัย ๖๑

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑. ผู้ทรง คุณวุฒิ

๒. ปราชญ์ ชาว บ้าน
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ชื่อ วิชา ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา หน่วย การ เรียน ย่อย ครูผู้ สอน อาจารย์ พิเศษ

๔. การ พัฒนา พลเมือง • นางสาวรัชนิกานต์บัวนาค

หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาบรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาการศึกษานอกระบบ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

การศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑. ผู้ แทน กกต.

๒. ภาค ประชา สังคม

MHC01-2

วิชาการจัดการ

ข้อมูล

(Information

system)

นางภัทรจารินทร์คุณารูป

นักวิชาการสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

๑. แนวคิด และ ความ 

เป็น มา ของ การ จัดการ 

ข้อมูล

• นางภัทรจารินทร์คุณารูป

นักวิชาการสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

• นายอิทธิพลมาชื่น

นักวิชาการ

รัฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒. การ เรียน รู้ 

กระบวนการ และ 

นำ ใช้ ข้อมูล

• ว่าท่ีร้อยตรีพวงผกาบุญรักษา

นักจัดการข้อมูล

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 

สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

• นายพรชัยสุนทรชัยบูรณ์

ผู้ดูแลโปรแกรม

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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๓. เรียน รู้ รูป ธรรม

 ใน พื้นที่ 

• นางภัทรจารินทร์คุณารูป

นักวิชาการสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

• นางสาวบุณฑริการัตนะ

หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาการบัญชี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตล้านนา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่  

MHC01-3

วิชาการวางแผน

และการพัฒนา

ดร.อุบลยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอนแก้ว  

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

(การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(บริหารศาสตร์)  

สาขาการบริหารองค์กรภาครัฐ

และเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้้

๑. การ วิเคราะห์ และ 

ทบทวน ข้อมูล

• ดร.อุบลยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอนแก้ว  

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

(การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(บริหารศาสตร์)  

สาขาการบริหารองค์กรภาครัฐ

และเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้้

• ดร.พจนาพิชิตปัจจา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๒. การ กำหนด 

เป้า หมาย 

และ ทิศทาง แผน

• ดร.อุบลยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอนแก้ว  

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

(การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(บริหารศาสตร์)  

สาขาการบริหารองค์กรภาครัฐ

และเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้้

• ดร.ไพบูลย์

โพธิ์สุวรรณ

สถาบัน พระ ปกเกล้า
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๓. การ ออกแบบ และ 

บูรณ า การ แผน งาน 

และ งบ ประมาณ

• ดร.อุบลยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัด อบต.ดอนแก้ว  

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

(การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(บริหารศาสตร์)  

สาขาการบริหารองค์กรภาครัฐ

และเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้้

• นายสมชายเกตะมะ

สำนักงาน ท้อง ถิ่น 

จังหวัด เชียงใหม่

๔. การนำ แผน สู่ การ 

ปฏิบัติ

 • การ จัด ทำ โครงการ 

แบบ มุ่ง ผล สัมฤทธิ์

 • การ ติดตาม และ 

ประเมิน ผล

• นางสาวอรชุฏาณะวิชัย

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ดร.ไพบูลย์

โพธิ์สุวรรณ

สถาบัน พระ ปกเกล้า

MHC01-4

วิชาการพัฒนา

นโยบาย

สาธารณะ

นายศุทธาแพรสี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

ตำบลดอนแก้ว

สาธารณสุขศาสตรบัณทิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(รางวัลเรียนดี)

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDA)

๑. หลัก การ และ 

แนวคิด การ พัฒนา 

นโยบาย สาธารณะ

• คุณดวงพร

เฮงบุณบุญพันธ์

ผู้อำนวยการ

สำนักสนับสนุน

สุขภาวะชุมชน(สำนัก๓)

สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.)

๒. กระบวนการ 

พัฒนา นโยบาย 

สาธารณะ

• นายชนะแพ่งพิบูลย์

รอง ผู้ ว่า ราชการ จังหวัด 

เชียงใหม่
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๓. การ แปลง นโยบาย 

สาธารณะ สู่ การ ปฏิบัติ

• นายศุทธาแพรสี

ผู้ อำนวย การ โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

สาธารณ สุข ศาสตร์ บัณ ทิต 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

(รางวัล เรียน ดี)

สาธารณสุข ศาสตร์ มหา บัณฑิต 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหา บัณฑิต สถาบัน 

พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

๔. การ แลก เปลี่ยน 

เวที เสวนา ระหว่าง 

ผู้ เข้า อบรม เรียน รู้ 

เพื่อ ให้ เห็น แนวทาง 

แนว โน้ม การ ขับ เคล่ือน

• นายศุทธาแพรสี

ผู้ อำนวย การ โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

สาธารณ สุข ศาสตร์ บัณ ทิต 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

(รางวัล เรียน ดี)

สาธารณสุข ศาสตร์ มหา บัณฑิต 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหา บัณฑิต สถาบัน 

พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• คุณสุทธิพงษ์

วสุโสภาภณ

๕. ลงพื้น ที่ เรียน รู้ 

รูป ธรรม นวัตกรรม

 ใน ชุมชน

• นายศุทธาแพรสี

ผู้ อำนวย การ โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

สาธารณ สุข ศาสตร์ บัณ ทิต 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

(รางวัล เรียน ดี)

สาธารณสุข ศาสตร์ มหา บัณฑิต 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหา บัณฑิต สถาบัน 

พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
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MHC02

หมวดวิชา

นวัตกรรม

การดูแลสุขภาพ

นางสาวอารีรัตน์มาตัน

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MHC02-1

วิชาการดูแล

ผู้ป่วย

และคนพิการ

๑. แนวคิด การ จัด ตั้ง

๒. รูป แบบ การ บริหาร จัดการ

๓. ระบบ บริการ

• นายศุทธาแพรสี

ผู้ อำนวย การ โรง พยาบาล ชุมชน 

ตำบล ดอน แก้ว

สาธารณ สุข ศาสตร์ บัณ ทิต 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

(รางวัล เรียน ดี)

สาธารณสุข ศาสตร์ มหา บัณฑิต 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหา บัณฑิต สถาบัน 

พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• นางพัชรีจันตาบุญ

พยาบาล วิชาชีพ

พยาบาล ศาสตร์ และ ผดุงครรภ์ 

ชั้น ๑ วิทยาลัย พยาบาล 

บรม ราช ชนนี พิษณุโลก

วุฒิบัตร การ พยาบาล เวช ปฏิบัติ 

ทั่วไป (การ รักษา โรค เบื้อง ต้น) 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

๑. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๒. บุคลากร จาก 

วิทยาลัย พยาบาล 

บรม ราช ชนนี 

เชียงใหม่

๔. การ เชื่อม โยง กับ ชุมชน และ 

ลง แหล่ง การ เรียน รู้ 

• นางนงคราญวิชัยปะ

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลศาสตร์

และผดุงครรภ์ชั้น ๑ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พิษณุโลก

วุฒิบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

MHC02-2

วิชาการพัฒนา

อาสาสมัคร

๑. แนวคิด ความ เป็น มา และ 

เส้น ทางการ พัฒนา กลุ่ม อาสา สมัคร 

ตำบล ดอน แก้ว

๒. ฐาน คิด การ พัฒนา อาสา สมัคร 

ใน ตำบล

• นางสาวอุมาทิพย์ศรีจันทร์

ผู้อำนวยการ

กองสวัสดิการสังคม

รัฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๒. บุคลากร จาก 

วิทยาลัย พยาบาล

บรม ราช ชนนี 

เชียงใหม่
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๓. ระบบ การ พัฒนา อาสา สมัคร 

ใน ตำบล

๔. ผลลัพธ์ ผลิต การ พัฒนา อาสา 

สมัคร ใน ตำบล

๕. เรียน รู้ รูป ธรรม ปฏิบัติ การ จริง

 ใน พื้นที่(นวัตกรรม)

• นางสาวอรชุฏาณะวิชัย

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• นางสาวบุญศิริศรียอด

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

สังคมศาสตรบัณฑิต 

สาขาจิตวิทยาองค์การ 

(เกียรตินิยมอันดับ ๑)  

มหาวิทยาลัยเนชั่น

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(งานวิจัยดีมากคณะรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์)

MHC02-3

วิชาการ

จัดสวัสดิการ

ชุมชน

๑. แนวคิด ความ เป็น มา และ 

เส้น ทางการ พัฒนาการ จัด สวัสดิการ 

ชุมชน ของ ตำบล ดอน แก้ว

๒. ฐาน คิด การ จัด สวัสดิการ ชุมชน

๓. ระบบ การ จัด สวัสดิการ สังคม 

ผ่าน ๖ ชุด กิจกรรม เพื่อ ส่ง เสริม 

การ จัด สวัสดิการ แก่ กลุ่ม เป้า หมาย

• นางสาวอุมาทิพย์ศรีจันทร์

ผู้อำนวยการ

กองสวัสดิการสังคม

รัฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑. บุคลากร จาก

 กรม พัฒนา สังคม และ 

สวัสดิการ

๒. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๔. ผลลัพธ์ ผลิต จาก การ จัด 

สวัสดิการ ชุมชน ใน ตำบล

๕. เวียน ฐาน เรียน รู้ รูป ธรรม

๖ นวัตกรรม ด้าน การ จัด สวัสดิการ 

ชุมชน

• นางสาวบุญศิริศรียอด

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

สังคมศาสตรบัณฑิต 

สาขาจิตวิทยาองค์การ 

(เกียรตินิยมอันดับ ๑)  

มหาวิทยาลัยเนชั่น

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(งานวิจัยดีมากคณะรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์)
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MHC02-4

วิชาการดูแล

ผู้สูงอายุ

๑. แนวคิด ความ เป็น มา และ 

เส้น ทางการ พัฒนา ด้าน การ ดูแล 

ผู้ สูง อายุ ใน ตำบล ดอน แก้ว

๒. ฐาน คิด นวัตกรรม การ ดูแล 

ผู้ สูง อายุ ใน ตำบล

๓. กิจกรรม การ ดูแล ผู้ สูง อายุ 

ตาม แนวทาง สุข ภาวะ

• นางสาวอุมาทิพย์ศรีจันทร์

ผู้อำนวยการ

กองสวัสดิการสังคม

รัฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑. บุคลากร จาก 

วิทยาลัย พยาบาล

บรม ราช ชนนี 

เชียงใหม่

๒. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๓. บุคลากร จาก 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ เชียงใหม่

๔. ผลลัพธ์ ผลิต จาก การ ดูแล ผู้ สูง 

อายุ ใน ชุมชน ตำบล ดอน แก้ว

๕. เรียน รู้ รูป ธรรม นวัตกรรม 

ด้าน การ ดูแล ผู้ สูง อายุ ใน ชุมชน

๖. เรียน รู้ นวัตกรรม ใน พื้นที่

• นางสาวบุญศิริศรียอด

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

สังคมศาสตรบัณฑิต 

สาขาจิตวิทยาองค์การ 

(เกียรตินิยมอันดับ ๑)  

มหาวิทยาลัยเนชั่น

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(งานวิจัยดีมากคณะรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์)

MHC02-5

วิชาการจัดการ

ครอบครัว

๑. แนวคิด และ หลัก การ

๒. รูป แบบ บริหาร จัดการ

• นายนพดลณเชียงใหม่

นายก อบต.ดอนแก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาส่งเสริมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาส่งเสริมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• นายยุทธนาบุญสูง

รองนายก อบต.ดอนแก้ว

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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๓. หลักสูตร การ พัฒนา ศักยภาพ 

ครอบครัว องค์ รวม

• นางสาวอารีรัตน์มาตัน

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาสาธารณสุขชุมชน 

(เกียรตินิยมอันดับ ๒)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑. บุคลากร จาก 

วิทยาลัย พยาบาล 

บรม ราช ชนนี 

เชียงใหม่

๒. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๓. บุคลากร จาก 

โรง พยาบาล แม่ และ 

เด็ก เชียงใหม่

๔. บุคลากร จาก 

สำนักงาน สาธารณสุข 

จังหวัด เชียงใหม่

๕. บุคลากร จาก 

กรม พัฒนา สังคม 

และ สวัสดิการ

๔. รูป ธรรม ความ สำเร็จ ใน พื้นที่ • นายวรพงษ์อินทนิล

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

MHC02-6

วิชาการดูแล

เด็กปฐมวัย

๑. การ บริหาร จัดการ โรงเรียน 

แนว ใหม่ (NSM)

๒. วินัย เด็ก ดี

๓. เด็ก ดี ๔ พัฒน์

๔. โภชน การ สมวัย

• นางรินทรศรีจอมแปง

ที่ปรึกษานายก อบต.ดอนแก้ว 

ด้านการศึกษา 

การศึกษาบัณฑิต 

สาขา ชีววิทยา

รางวัลระดับยอดเยี่ยม Best 

Practices ครูมืออาชีพ 

ระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 

ครูผู้สอนดีเด่น

ระดับประถมศึกษาของคุรุสภา

• นางสาวจรรยาชินสี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขามัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑. บุคลากร จาก 

วิทยาลัย พยาบาล

บรม ราช ชนนี 

เชียงใหม่

๒. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์
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ชื่อ วิชา ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา หน่วย การ เรียน ย่อย ครูผู้ สอน อาจารย์ พิเศษ

MHC02-7

วิชาการดูแล

สุขภาพเด็ก

และเยาวชน

๑. แนวคิด การ จัดการ สุขภาพ เด็ก

สุขภาพ เด็ก ตำบลดอน แก้ว

• นางศิรัญญาสุนทร

หัวหน้าสำนักปลัด

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รัฐประศาสนศาสตร

มหหาบัณฑิต 

สาขาการปกครองท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑. บุคลากร จาก 

สำนักงาน สาธารณสุข 

จังหวัด เชียงใหม่

๒. บุคลากร จาก 

กรม พัฒนา สังคม 

และ สวัสดิการ

๒. ทักษะ ชีวิต สำหรับ เด็ก • นางภัทรจารินทร์คุณารูป

นักวิชาการสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

๑. บุคลากร จาก 

วิทยาลัย พยาบาล

บรม ราช ชนนี 

เชียงใหม่

๒. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๓. บุคลากร จาก 

สำนักงาน สาธารณสุข 

จังหวัด เชียงใหม่

๔. บุคลากร จาก 

กรม พัฒนา สังคม 

และ สวัสดิการ

๓. การ สร้าง เสริมสุข ภาพ กาย ใจ 

ให้ เป็น รูป ธรรม และ หลัก 5 Q

• นางศิรัญญาสุนทร

หัวหน้าสำนักปลัด

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รัฐประศาสนศาสตร

มหหาบัณฑิต 

สาขาการปกครองท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑. บุคลากร จาก 

วิทยาลัย พยาบาล

บรม ราช ชนนี 

เชียงใหม่

๒. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๓. บุคลากร จาก 

สำนักงาน สาธารณสุข 

จังหวัด เชียงใหม่
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MHC03

หมวดวิชา

นวัตกรรม

ส่งเสริมการ

พัฒนา

นางสาวบุญศิริศรียอด

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

สังคมศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาองค์การ (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  มหาวิทยาลัยเนชั่น

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานวิจัยดีมากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)

MHC03-1

วิชาการจัดการ

เพื่อความมั่นคง

ทางอาหาร

๑. เรียน รู้ แนวคิด และ หลัก การ

๒. เรียน รู้ วิธี พัฒนา นวัตกรรม

• นางสาววันดีหน่อคำศักดิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล

รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

๑. บุคลากร จาก 

มหาวิทยาลัย แม่ โจ้

๒. บุคลากร จาก 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

๓.บุคลากร จาก 

วิทยาลัย พยาบาล

 บรม ราช ชนนี 

เชียงใหม่

๔. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๓. การ วางแผน และ การ ออกแบบ 

กิจกรรม การ จัดการ เพื่อ ความ มั่นคง 

ทาง อาหาร ของ ชุมชน

• นางสาวอารีรัตน์มาตัน

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาสาธารณสุขชุมชน 

(เกียรตินิยมอันดับ ๒)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MHC03-2

วิชาการจัดการ

ขยะและพลงังาน

ทดแทน

๑. แนวคิด เรื่อง ขยะ มูลฝอย • นางสาววันดีหน่อคำศักดิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล

รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

๑. บุคลากร จาก 

สำนักงาน สิ่ง แวดล้อม 

ภาค

๒. บุคลากร จาก 

มหาวิทยาลัย แม่ โจ้

๓. บุคลากร จาก 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

๔. บุคลากร จาก 

สำนักงาน จังหวัด 

เชียงใหม่

๒. โครงการ บริหาร จัดการ ขยะ 

ของ อบต.ดอน แก้ว

• นางสาววันดีหน่อคำศักดิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล

รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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ชื่อ วิชา ผู้รับ ผิด ชอบ วิชา หน่วย การ เรียน ย่อย ครูผู้ สอน อาจารย์ พิเศษ

๓. การ ใช้ ประโยชน์ จาก ขยะ มูลฝอย • นางจุฑามาศวงศ์จันทร์ทิพย์

หัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

พุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขารัฐศาสตร์ 

มหามกุฎราชวิทยาลัย

๔. รูป ธรรม ความ สำเร็จ ใน พื้นที่

๕. การ ประเมิน ผล

• นางสาววันดีหน่อคำศักดิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล

รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

MHC03-3

วิชาการพัฒนา

กิจกรรม

สร้างสรรค์

๑. การ จัด ตั้ง และ การ บริหาร กลุ่ม

๒. ระบบ สนับสนุน 

และ การ มี ส่วน ร่วม ใน ชุมชน

• นายยุทธนาบุญสูง

รองนายก อบต.ดอนแก้ว

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๓. รูป แบบ การ ออก กำลัง กาย/

กิจกรรม สร้างสรรค์ ใน ชุมชน

• นายยุทธนาบุญสูง

รองนายก อบต.ดอนแก้ว

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑. บุคลากร จาก 

สถาบัน การ พละ ศึกษา 

จังหวัด เชียงใหม่

๒.บุคลากร 

ใน โรงเรียน ใน พื้นที่
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MHC03-4

วิชาความ

ปลอดภัย

ในชุมชน

๑ เรียน รู้ แนวคิด และ หลัก การ บริหาร 

จัดการ ภัย พิบัติ โดย อาศัย ชุมชน 

เป็น ฐาน

• นางศิรัญญาสุนทร

หัวหน้าสำนักปลัด

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รัฐประศาสนศาสตร

มหหาบัณฑิต 

สาขาการปกครองท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• นายสมบุญแซ่จิว

หัวหน้างานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

วิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตล้านนา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒. หลักสูตร พัฒนา ศักยภาพ 

ครอบครัว องค์ รวม 

• นายทนันชัยศรีวิชัยนันทน์

เจ้าหน้าที่งานป้องกัน

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๒. บุคลากร จาก 

สำนักงาน ป้องกัน และ 

บรรเทา สาธารณภัย 

จังหวัด เชียงใหม่

๓. บุคลากร จาก 

สำนักงาน สาธารณสุข 

จังหวัด เชียงใหม่
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MHC03-5

วิชาความ

ปลอดภัย

ในอาชีพ

๑. การ เรียน รู้ แนวคิด และ หลัก การ • นางสาววันดีหน่อคำศักดิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล

รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

๒. การ ป้องกัน และ ควบคุม ปัญหา 

อาชีว อนามัย และ ความ ปลอดภัย

• นางจุฑามาศวงศ์จันทร์ทิพย์

หัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

พุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขารัฐศาสตร์ 

มหามกุฎราชวิทยาลัย

๑. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๒.บุคลากร จาก 

วิทยาลัย พยาบาล

 บรม ราช ชนนี 

เชียงใหม่

๓. บุคลากร จาก 

สำนักงาน สาธารณสุข 

จังหวัด เชียงใหม่

๓. การ ควบคุม สิ่ง แวดล้อม 

ทาง กายภาพ

• นางจุฑามาศวงศ์จันทร์ทิพย์

หัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

พุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขารัฐศาสตร์ 

มหามกุฎราชวิทยาลัย

๑. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๒.บุคลากร จาก 

วิทยาลัย พยาบาล บรม 

ราช ชนนี เชียงใหม่

๓. บุคลากร จาก 

สำนักงาน สาธารณสุข 

จังหวัด เชียงใหม่

๔. โรค จาก การ ทำงานอาชีพ • นางจุฑามาศวงศ์จันทร์ทิพย์

หัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

พุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขารัฐศาสตร์ 

มหามกุฎราชวิทยาลัย

๑. บุคลากร จาก 

รพ.นคร พิงค์

๒.บุคลากร จาก 

วิทยาลัย พยาบาล

 บรม ราช ชนนี 

เชียงใหม่

๓. บุคลากร จาก 

สำนักงาน สาธารณสุข 

จังหวัด เชียงใหม่

๕. เรียน รู้ รูป ธรรม ใน พื้นที่ • นางสาววันดีหน่อคำศักดิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล

รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. เอกสารการจัดทำแผนสุขภาวะชุมชน

ปี๒๕๕๘, ๒๕๕๘
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