หลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คานา
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน พุทธศักราช 2563 โดยหลักสูตร
ฉบับนี้จะให้ความสาคัญกับความต้องการของผู้ใช้ผู้สาเร็จ ควบคู่กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนรู้โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติฉบั บที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นจุดเด่นด้าน
กระบวนการทางความคิดของสมองส่วนหน้า ภาษา วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อ
มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จริงในสิ่งที่ทาเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หลักสูตรฉบับนี้ที่จัดทาขึ้นจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ต่อไป

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5 รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)

หน้า

1
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1
1
1
1
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2
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8
8
8
10
26
26
27
27
28
34

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาผู้สอน
1. การเตรียมการสาหรับผู้สอนใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. ผู้สอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

38
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47

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
Associate Degree Program in Elderly Health Care Management in Community

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) อนุปริญญา (การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน)
ชื่อย่อ (ไทย)
อ. (การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Associate Degree (Elderly Health Care Management in Community)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) A. (Elderly Health Care Management in Community)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปิดสอนครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
6.2 สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
6.3 สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2563 เมื่ อ วั น ที่
21 เมษายน 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานรับดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลหรือเฉพาะรายที่บ้าน
8.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนจัดทาข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้นในสถานประกอบการ
8.3 ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ การศึกษา
นางสิริลักษณ์ * 3 1206 00599 XX X
พย.บ. พยาบาลศาสตร์
จันเทร์มะ
พย.ม. พยาบาลผู้ใหญ่
นางสาวณัฐชยา * 3 9011 00473 XX X
รองสวัสดิ์

-

วท.บ.

สุขศึกษา

พย.บ.

พยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน

พย.ม.
นางสาวปริศนา * 3 9199 00102 XX X
โหลสกุล

-

พย.บ.
พย.ม.

พยาบาลและผดุงครรภ์
การพยาบาล
อาชีวอนามัย

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2525
มหาวิทยาลัย
2541
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
2543
ราชภัฎสงขลา
วิทยาลัยพยาบาล
2547
บรมราชชนนีสงขลา
มหาวิทยาลัย
2559
สงขลานครินทร์
วิทยาลัยพยาบาล
2532
บรมราชชนนี สงขลา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550

หมายเหตุ * อาจารย์ประจาหลักสูตร ที่มีสัญญาจ้าง ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกาหนด
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทย ยังคง
ประสบสภาวะแวดล้ อมและบริ บ ทของการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสี่ ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทาง สังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ อัน ได้แก่ การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การให้ ค วามส าคั ญ ของมนุ ษ ย์ เ ป็ น ศู น ย์ก ลางของการพั ฒ นาอย่ า งมี ส่ ว นร่ว ม
การสนับสนุน และส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
ปรากฎการณ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทย คือ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากข้อมูลพบว่า
ขนาดหรือจานวนของประชากรรวมและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น มีการคาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทย
จะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งหมายถึง มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 20 ขึ้นไป หรือ
อาจกล่าวได้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2569 ประเทศจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ : Aged Society”
จากนั้นอีกเพียง 10 ปีประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด : Super-Aged Society”จากสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม โดยรวม อีกทั้งในปัจจุบันประชาชนคนไทยต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสเศรษฐกิจ จึงทาให้วิถีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลง โครงสร้างจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ต้องรีบเร่งแก่งแย่งแข่งขันกันเพื่อให้ทันกับภาวะ
เศรษฐกิจ ทาให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่สุขภาพ ละเลยต่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคคลที่มักจะถูกละเลย ขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มที่ คือ ผู้สูงวัย ดังนั้นการดูแลผู้สูงวัยจึงนับว่าเป็นภารกิจ
สาคัญของสาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัยให้มี
สุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ใน สังคมร่วมกับคนวัยอื่นได้ ไม่เป็นภาระพึ่งพา
จากข้อมูลประชาชนในจังหวั ดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2561 (ระบบสถิติทางการทะเบียนจังหวัดปัตตานี,
2561) มีทั้งหมดจานวน 718,077 คน แบ่งเป็นเพศชาย 355,424 คน และเพศหญิง 362,653 คน ประชากร
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในจังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 68,908 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจานวนประชากร
ทั้งหมด ในทางสถิติถือว่า มีป ระชากรอยู่ ในวัยผู้ สู งอายุค่อ นข้างสู งเมื่อเทียบสั ดส่ ว นกับหน่ว ยงานที่ต้องดูแล
ในจังหวัด
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ยุ ทธศาสตร์ ช าติร ะยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 เรื่อง การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพคนวั ย
สูงอายุที่มุ่งเน้นการมีสุขภาวะที่ดี มีความสุข มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีรายได้พอเพียงในการดารงชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
รั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 มาตราที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุ สิ ทธิ สวัส ดิการ และการ
คุ้มครองผู้สูงอายุ มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ และเสรีภาพ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกันฯ
มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของ
สังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็งฯ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เน้นการพั ฒนาสุขภาวะ โดยผ่าน
กลไกการส่งเสริมและการป้องกันสุขภาพ ซึ่งได้กาหนดเป้าหมาย คือ ประชาชน สุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) มีการพัฒนาสังคมเพื่อ
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค Thailand 4.0 มีมาตรการช่ว ยเหลื อคนด้อยโอกาสให้ส ามารถเลื่ อนระดับจาก
ที่พออยู่รอดในสังคม เช่น มีนโยบายทางภาษีส่งเสริมเอกชนจ้างงานผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ที่มีรายได้
น้อยให้ ได้มีการประกอบอาชีพที่ดี
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลจากการเปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ตลอดจนพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
ที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด กระแสการปฏิรูปการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนของประเทศในขณะนี้ การดาเนินการ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศล้วนพยายามพัฒนางานทางการศึกษา เพื่อให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วและมีประสิทธิผลต่อการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วยการมุ่งพัฒนากระบวนการ
ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ และหลั ก สู ต รการจั ดการสุ ข ภาวะผู้ สู ง อายุใ นชุมชน
จะรองรับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้การจัดการระบบงบประมาณ และ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา การให้ความสาคัญกับผู้ที่ต้อง
ดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความสามารถด้านการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
ในชุมชน เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีในด้านการ
จัดการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาบุคลากร บริการวิชาการ
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของบริบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การเลือกใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ ครอบครัว และ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการส่งเสริมความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมของ
นักจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุของชุมชนแบบบูรณาการสู่ความยั่งยืน และสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพในการ
จั ดการสุ ขภาวะผู้ สู งอายุ เพื่ อสร้ างรายได้ ให้ กั บครอบครัว ชุ มชนต่อไปในอนาคต มีส่ วนร่วมในการขับเคลื่ อนการ
แก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุไปสู่เป้ าหมายที่สอดคล้องกับวิถีสังคมไทย และปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “วิทยาลัยชุมชน
พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น”
13. ความสัมพันธ์ ภาควิชาอื่นของ /กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ )ถ้ามี(วิทยาลัยชุมชน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนิ น การโดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร/อาจารย์ ประจาหลั กสู ตร ติดต่อประสานงานและ
ให้ คาปรึ กษาหารื อระหว่างผู้ ส อนรายวิช าที่ส อนให้ ห ลั กสู ตรอื่นและที่ส อนโดยหลั กสู ตรอื่น ด้านเนื้อหาสาระ
การจัดตารางเรียนและตารางสอบและความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
รัก เอื้ออาทร และเห็นคุณค่าของผู้สูงวัย
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ในปัจจุบันและอนาคต ผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมากขึ้น ทุกขณะ เนื่องจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขทาให้ประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้น จานวนผู้สูงอายุจึงเพิ่มมาก
ขึ้น เป็ น ล าดับ จากภาวะนี้ ทาให้ ห ลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยด้ว ยที่มี ความตื่นตัว และเตรีย มการ
เพื่อรองรับและให้การดูแลประชากรกลุ่มนี้มากขึ้น การส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุนับว่าเป็นภารกิจที่สาคัญ
ส าหรั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คมโดยรวม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การดู แ ล เอื้ อ อาทรแก่ ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ท า
คุณประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมมาก่อน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนจาเป็นต้องเอาใจใส่ดู แล
ตนเองให้มากขึ้น ไม่ใช่แต่ตัวผู้สูงอายุเองเท่านั้น บุตรหลานก็ต้องเอาใจใส่ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน
วิทยาลัยชุมชนจึงมุ่งมั่นเตรียมพัฒนาคนทางด้านการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับบุคคลในชุมชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทางด้า นการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ
ทางด้านนี้
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
1. สามารถแยกแยะผลการกระทาที่กระทบต่ อผู้ อื่น และให้ ห ลั กการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประเมินการกระทาของตน พร้อมรับผิดชอบในการกระทาของตนเองหรือของกลุ่ม
2. มีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการและสุขภาวะชองผู้สูงอายุ เพื่อนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน
3. มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจและแก้ ไ ขปั ญ หาในการเสริม สร้า งการจั ดการ เพื่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพและสุขภาวะของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. มีการคิดและแสดงออกอย่ างอิสระ ยอมรับข้อจากัด รวมทั้งสามารถมีปฏิสั มพันธ์ในการทางาน
ร่วมกันกับกลุ่มหรือทีมงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อการจัดการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
5. มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมขน อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. มีความสามารถในการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุของชุมชนแบบบูรณาการสู่ความยั่งยืน
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา เปลี่ยนแปลง /
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ - ติดตามการประเมินหลักสูตร
มาตรฐานหลั ก สู ต รของ สกอ. และ และปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
สอดคล้ องกับความก้าวหน้ าทางวิ ชาการ
ความต้องการตลาด/ผู้ ประกอบการ/การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

หลักฐาน ตัวบ่งชี้ /
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการด าเนิ น การของ
หลักสูตร (มคอ.7)
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
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แผนการพัฒนา เปลี่ยนแปลง /
2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ด้ ว ยการบู ร ณาการรู ป แบบการสอน
ต่างๆ ให้มีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ใน
หลักสูตร

กลยุทธ์
- วางแผนและด าเนิ นการ
ปรั บปรุ ง กระบวนการเรี ย น
การสอนให้มีความสอดคล้อง
กั บ ผลการด าเนิ น การของ
รายวิ ช าและประสบการณ์
ภาคสนามอย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน ตัวบ่งชี้ /
- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
- รายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4)
- รายงานผลการด าเนิ น การของ
รายวิชา (มคอ.5)
- รายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี –
2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และสาเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นั ก ศึ ก ษามี พื้ น ฐานความรู้ วิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ในระดับต่า ทาให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลื อกสาขาวิช าไม่เหมาะสมกั บความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ ยนแปลง
ย้ายสาขาวิชาในภายหลัง
2.3.3 การปรับตัวด้านสังคมและสภาพแวดล้อมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกต่างทางด้านวัยวุฒิ
ด้านอาชีพ และวิถีชีวิต
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จั ดให้ มีการเรี ย นปรั บ พื้น ฐานความรู้ใ นรายวิช าวิช าภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
2.4.2 จัดให้มีผู้สอนทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่
เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องจะก่อให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างนักศึกษา ซึ่งจะมีช่องว่างน้อย
กว่านักศึกษาและผู้สอน
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2.4.3 จั ด ให้ มี โ ครงการเสริ ม หลั ก สู ต รต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมกั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2563
30
30
-

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
90
30
30

2567
30
30
30
90
30

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายจ่าย
ค่าตอบแทนผูส้ อน
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าบารุงสถานที่
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

หมวดรายรับ
ค่าลงทะเบียนเรียน

1/2563
89,100
12,000
4,500
105,600
30
3,520

2/2563
97,200
12,000
4,500
113,700
30
3,790

ภาคการศึกษา
1/2564
2/2564
186,300
170,100
24,000
24,000
9,000
9,000
219,300
203,100
60
60
3,655
3,385

1/2565
243,000
36,000
13,500
292,500
90
3,250

2/2565
202,500
36,000
13,500
252,000
90
2,800

ภาคการศึกษา
1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 1/2565 2/2565
รวม
102,780 102,780 205,560 205,560 308,340 308,340 1,233,360

ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักศึกษา : คน
ประมาณการ
รายจ่ายนักศึกษา : คน : ปี
ประมาณการค่าใช้จ่ายนักศึกษา

7,310 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และหรือการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านสื่อดิจิทัล

รายจ่ายนักศึกษา : คน
(ตลอดหลักสูตร)
20,400
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
18
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ
จานวน
39
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จานวน
30
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จานวน
6
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
จานวน
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกาหนดรหัสวิชารายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกาหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่ว ไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส ถาบันวิทยาลัยชุ มชน
กาหนด ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสกลุ่มวิชา
01
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
02
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
มีหลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรย่อรหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
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3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
น )ท-ป-ศ(
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101 Thai for Intellectual Development
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102 English for Communication 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103 English for Communication 2
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104 Development of Speaking and Writing Skills
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105 Wisdom through Literature
ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106 English through Recreation
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107 Neighboring Countries Language
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
น )ท-ป-ศ(
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201 Province Studies
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202 Arts and Skills for Self Development
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203 Civics and Social Responsibility
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204 Vitality of the Land
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
น )ท-ป-ศ(
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301 Digital Literacy
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303 Science and Environment for Life
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ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304 Computer Program
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
GE 0305 Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
(1) รายวิชาบังคับ
จานวน 24 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น )ท-ป-ศ(
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น )ท-ป-ศ(
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น )ท-ป-ศ(
ศท 0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
and Problem Solving Creative Thinking
(2) วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
)1( วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
น )ท-ป-ศ(
สผ 0601 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
EH 0601 Human Anatomy and Physiology
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สผ 0602
การบริหารจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
EH 0602
Health Management for Elderly
สผ 0603
ยุทธศาสตร์และกลไกการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
EH 0603
Strategies and Mechanisms Health Management for Elderly
สผ 0604
โภชนาการเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
EH 0604
Nutrition for Elderly Health
สผ 0605
จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
EH 0605
Ethics and Laws Relating to Elderly Health Promotion
สผ 0606
การจัดระบบสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
EH 0606
Holistic Health System Management
)2( วิชาชีพ
จานวน 39 หน่วยกิต
)2.1( วิชาบังคับ
จานวน 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
สผ 0607 การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
EH 0607 Health Promotion and Rehabilitation for Elderly
สผ 0608 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้สูงอายุ
3 (1-4-4)
EH 0608 First Aid for Elderly
สผ 0609 การป้องกันและคุ้มครองผู้สูงอายุในการใช้ยา
3 (2-2-5)
EH0609
Prevention and Protection for Elderly in Medicine Consumption
สผ0610
การดูแลผู้สูงอายุในระยะเจ็บป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3 (2-2-5)
EH 0610 Caring for Elderly with Chronic Illness and End of Life
สผ 0611 สถานการณ์และปัญหาด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
EH 0611 Situations and Problems Affecting Geriatric Health
สผ 0612
การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (1-4-4)
EH 0612 Project Management for Elderly Health Promotion
สผ 0613 เทคนิคการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (1-4-4)
EH 0613 Techniques for Elderly Health Care Management
สผ 0614 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 3 (2-2-5)
EH0614
Technology and Innovation Management for Elderly Health
สผ 0615 ระบบสุขภาพพอเพียงกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
EH 0615 Sufficient Health System with the Use of Local Wisdom
สผ 0616 สัมมนาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (1-4-4)
EH 0616 Seminar on Elderly Health Management
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)2.2( วิชาเลือก
จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น )ท-ป-ศ(
สผ 0617 การสร้างอาชีพและนันทนาการในผู้สูงอายุ
3 (3-1-4)
EH 0617 Career and recreation for Elderly
สผ 0618 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
EH 0618 Knowledge Management for Improving Elderly Health
สผ 0619 การนวดไทยสาหรับผู้สูงอายุ
3 (1-4-4)
EH 0619
Thai Traditional Massage for Elderly
)2.3( วิชาการฝึกงาน
จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
)ชั่วโมง(
สผ 0620 การฝึกประสบการณ์
3 (320)
EH 0620 Field Experience
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะ ในสาขาวิชา
เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่
ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียน
เป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. 9
2.หมวดวิชาเฉพาะ 57 นก.
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 นก.
9
2.2 วิชาชีพ 39 นก.
1) วิชาชีพบังคับ 30 นก.
2) วิชาชีพเลือก 6 นก.
3) ฝึกงาน
3 นก.
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
รวม
18

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน มีดังนี้
จานวนหน่วยกิต
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม

9

-

6

6

-

-

-

-

30

3

-

3

3

-

-

-

-

18

3
3
18

-

6
3
18

6
15

-

15
15

3
3
6

-

30
6
3
3
90
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชา
ภาษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
ศท 0301 การเข้าใจดิจทิ ัล

ศท 0201 จังหวัดศึกษา

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

สผ 0603 ยุทธศาสตร์และกลไกการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ 3 (3-0-6)
สผ 0604 โภชนาการเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
สผ 0606 การจัดระบบสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
รวม
18 (14-8-32)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
เฉพาะ
บังคับ
เฉพาะ
เลือก

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ศท 0302

การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

สผ 0601 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น 3 (2-2-5)
สผ 0611 สถานการณ์และปัญหาด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ 3 (2-2-5)
สผ xxxx xxxxx
3 (x-x-x)
รวม
18 (x-x-x)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ศึกษาทั่วไป
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
เฉพาะ
บังคับ
เฉพาะ
บังคับ
เฉพาะ

เลือก

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

หน่วยกิต
3 (2-2-5)

ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

3 (2-2-5)

สผ 0602 การบริหารจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
สผ 0608 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้สูงอายุ
3 (1-4-4)
สผ 0615 ระบบสุ ขภาพพอเพี ยงกั บการใช้ ภู มิ ปั ญญา 3 (2-2-5)
ท้องถิ่น
สผ xxxx xxxx
3 (x-x-x)
รวม
18 (x-x-x)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
สังคมศาสตร์
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ ศท 0204 พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
สังคมศาสตร์
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ สผ 0605 จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม 3 (3-0-6)
สุขภาพผู้สูงอายุ
เฉพาะ
บังคับ
สผ 0610 การดูแลผู้สูงอายุในระยะเจ็บป่วยเรื้อรังและ 3 (2-2-5)
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เฉพาะ
บังคับ
สผ 0612 การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะ 3 (1-4-4)
ผู้สูงอายุ
รวม
15 (10-10-25)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ

กลุ่มวิชา
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

เฉพาะ

บังคับ

รหัสวิชา
สผ 0607
สผ 0609
สผ 0613
สผ 0614

ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
การป้องกันและคุ้มครองผู้สูงอายุในการใช้ยา 3 (2-2-5)
เทคนิคการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (1-4-4)
การจั ดการเทคโนโลยี และนวั ตกรรมเพื่ อ 3 (2-2-5)
สร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
สผ 0616 สัมมนาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (1-4-4)
รวม
15 (6-14-23)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
เฉพาะ
เลือกเสรี

กลุ่มวิชา
การฝึกงาน
xxxx

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สผ 0620 การฝึกประสบการณ์
xx xxxx xxxx
รวม

หน่วยกิต
3 (320)
3 (x-x-x)
6 (x-x-x)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 )2-2-5(
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการ
สื่อสาร การจับใจความสาคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การฟัง
เชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 )2-2-5(
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 )2-2-5(
GE 0103
English for Communication 2
โครงสร้างระดับ กลาง และ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มาก่อน
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ศท 0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 )2-2-5(
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ความสาคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การ
นาเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนาเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และการทางาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปัญญาจากวรรณกรรม
3 )2-2-5(
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า โลกทัศน์
ค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 )2-2-5(
GE 0106
English through Recreation
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การนา
คาศัพท์ สานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 )2-2-5(
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ค าศั พ ท์ แ ละส านวนที่ ใ ช้สื่ อ สารในชีวิ ตประจ าวัน ความเข้ า ใจใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
ภาษาเขมร (Khmer) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malasia) หรือภาษา
พม่า (Burmese)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 )2-2-5(
GE 0201
Province Studies
บริ บ ทชุ ม ชนและจั ง หวั ดของตนเอง ความเป็ น ชุ มชนและความเข้ ม แข็ ง ของชุม ชน การศึ ก ษาชุมชน
เครื่องมือสาหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาชุมชน
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 )2-2-5(
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิต ภาวะผู้นา
การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล ในชุมชนที่เป็น
แบบอย่างการดาเนินชีวิต และดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 )2-2-5(
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสานึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห์
ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การจัดทา
โครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
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ศท 0204
พลังของแผ่นดิน
3 )2-2-5(
GE 0204
Vitality of the Land
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร9.)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทาโครงงาน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศท 0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 )2-2-5(
GE 0301
Digital Literacy
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทาธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์
การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นาเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ ความ
ปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 )2-2-5(
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสร้ างสรรค์ เทคนิ ค เครื่ องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึ กคิดสร้างสรรค์ วิธีการ
แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 )2-2-5(
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิ ด และการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ มนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ผลกระทบจากปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 )2-2-5(
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสาเร็จรูปในการทางาน การใช้งานและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคา
ตารางคานวณ และการนาเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนาเสนองาน การทามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 )2-2-5(
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่างๆ การ
หาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคานวณภาษี กาไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอน
ในการสารวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น
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หมวดวิชาเฉพาะ
สผ 0601
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น
3 )2-2-5(
EH 0601
Human Anatomy and Physiology
แนวคิดความหมาย ความสาคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและศัพท์ ทางกายวิภาคและ
สรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ลักษณะ ตาแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ระบบโครง
กระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ หน้าที่และการทางานของร่างกายมนุษย์ที่ทาให้ชีวิต
ดารงอยู่ได้ในภาวะปกติในวัยต่าง ๆ การทางานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งทา
หน้าที่ประสานกันเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล
สผ 0602
การบริหารจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 )2-2-5(
EH 0602
Health Management for Elderly
ความหมายของสุขภาวะ หลักการแนวคิดการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน การใช้เครื่องมือแผนที่
ความคิดเพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน การวิเคราะห์สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบ มีส่วนร่วมและแนว
ทางแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ
สผ 0603
ยุทธศาสตร์และกลไกการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
EH 0603
Strategies and Mechanisms Health Management for Elderly
ความหมาย ความสาคัญของยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งชาติ 5 ด้าน (พ.ศ. 2559 - 2563) แนวคิดพื้นฐาน
ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 – 2564 ปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) โดยกาหนดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนวัยสูงอายุ ที่มุ่งเน้นการมีสุขภาวะที่ดี มีความสุข
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีรายได้พอเพียงใ นการดาเนินชีวิต และแผนยุทธศาสตร ์ 5 ปี ของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานผู้สูงอายุ กลไก องค์กรและบทบาทในการขับเคลื่อนการดาเนินงานผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัด
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ชุมชน และรูปแบบการบูรณาการดาเนินงานผู้สูงอายุ โดยองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
สผ 0604
โภชนาการเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ
3 )2-2-5(
EH 0604
Nutrition for Elderly Health
อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารเพื่อรักษาสุขภาพ อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ความต้องการสารอาหารในผู้สูงอายุ
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ หลักโภชนาการเบื้องต้น การประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหาโภชนาการและแนว
ทางการช่วยเหลือ หลักการจัดอาหารสาหรับผู้สูงอายุการจัดเตรียมและปรุงอาหารสาหรับผู้สูงอายุที่ปกติและ
ที่ป่วย และอาหารเฉพาะโรคในผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
สผ 0605
จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3 )3-0-6(
EH 0605
Ethics and Laws Relating to Elderly Health Promotion
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2545 – 2564
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สผ 0606
การจัดระบบสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
3 )3-0-6(
EH 0606
Holistic Health System Management
ความหมาย ความสาคัญของสุขภาพและสุขภาพแบบองค์รวม แนวคิดระบบสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาวะกับปัจจัยที่สาคัญ ทั้งภายในภายนอก ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพที่มีผลต่อสุข
ภาวะบุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ตลอดจนแนวคิด และหลักการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐ
เอกชน และท้องถิ่น
สผ 0607
การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 )2-2-5(
EH 0607
Health Promotion and Rehabilitation for Elderly
ลักษณะของผู้สูงอายุที่พึ่งประสงค์ ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและทฤษฏีการส่งเสริมสุขภาพการเรียนรู้
และฝึกทักษะการประเมินและบันทึกสภาวะสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ การผักผ่อนการนอนหลับ การออก
กาลังกายให้เหมาะสมกับวัย การฝึกวิปัสสนาหรือการทาสมาธิและการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ บทบาท ขอบเขต
และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ การช่วยเหลือ
ดูแลวิทยาส่วนบุคคล และกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ การดูแลและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ โดยมุ่งให้ครอบครัว ชุมชน สามารถพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้หลักการและวิธีการการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น การใช้กายอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับ
ข้อจากัดของผู้สูงอายุ การทากายภาพบาบัดเบื้องต้นและการทากิจกรรมบาบัด
สผ 0608
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้สูงอายุ
3 )1-4-4(
EH 0608
First Aid for Elderly
ความหมาย ความสาคัญ หลักการและวิธีการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืน
ชีพเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการประเมินเพื่อการส่งต่อในผู้สูงอายุ
สผ 0609
การป้องกันและคุ้มครองผู้สูงอายุในการใช้ยา
3 )2-2-5(
EH 0609
Prevention and Protection for Elderly in Medicine Consumption
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา หลักการใช้ยา การจัดเตรียมยาสาหรับผู้สูงอายุตามที่แพทย์สั่ง การจัดตู้ยาสามัญ
ประจาบ้าน ยาที่ใช้บ่อย ชนิดของยา ฤทธิ์ของยา การเก็บรักษา ผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
การแพ้ย า และการช่ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น การใช้ยาตามวิธี ต่า งตามขอบเขตที่ ก าหนด ความรู้เบื้อ งต้น เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ความและประเภทของผลิตภัณฑ์ การอ่านฉลาก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์และมี
ความปลอดภัย
สผ 0610
การดูแลผู้สูงอายุในระยะเจ็บป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3 )2-2-5(
EH 0610
Caring for Elderly with Chronic Illness and End of Life
แนวคิด ความสาคัญ และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุระยะเจ็บป่วยเรื้อรังโดยชุมชน การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
เรื้อรังในชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของครอบครัวและชุมชน หลักการ วิธีการ การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังใน
ชุมชุน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังได้พัฒนาทักษะการจัดการตนเอง ควบคุมอาการ ของโรคและป้องกัน
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ภาวะแทรกซ้อน และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุในระยะเจ็บป่วย หลักการดูแลผู้สูงอายุใน
ระยะสุดท้าย การเตรียมผู้สูงอายุ และครอบครัวแบบเป็นองค์รวมในระยะสุดท้าย ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม
และหลักการปฏิบัติในแต่ละศาสนา ในการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย
สผ 0611
สถานการณ์และปัญหาด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
EH 0611
Situations and Problems Affecting Geriatric Health
สถานการณ์ผู้ สู งอายุ ไทย การประเมิน การใช้เครื่องมือในการประเมิน สุ ขภาวะและ (ด้านสุ ขภาพ )
สมรรถนะของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ สาเหตุ อาการ อาการแสดง พยาธิสภาพ
และการส่ง วิธีการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ การดูแลเบื้องต้น ต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิต กาย และสังคม
สผ 0612
การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 )1-4-4(
EH 0612
Project Management for Elderly Health Promotion
ความหมายของแผนงานโครงการสุขภาพชุมชนและการประเมินผลลักษณะ/โครงการการเขียนแผนงาน/
โครงการที่ดแนวคิ
ี
ดก่อนทาโครงการ ประเด็นปัญหาที่ทาให้การดาเนินโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย การบริหาร
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
สผ 0613
เทคนิคการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
3 )1-4-4(
EH 0613
Techniques for Elderly Health Care Management
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะชุมชน เป้าหมายสุขภาวะชุมชน การจัดการสุขภาวะชุมชน แบบพึ่งตนเองของ
ประชาชน ครอบครัวและชุมชน โดยประยุกต์ความหลากหลายของรูปแบบเทคนิคและวิธีการ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคีเครือข่าย การใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม เพื่อการส่งเสริม
สุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน
สผ 0614
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
3 )2-2-5(
EH 0614
Technology and Innovation Management for Elderly Health
ความหมายและความสาคัญ หลักการของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อสร้างสุข
ภาวะของผู้สูงอายุชุมชน การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการ
สื บ ค้ น การสื่ อ ความหมายและการน าเสนอ บนระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละจากระบบฐานข้ อ มู ล และ
แหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ชุมชน
สผ 0615
ระบบสุขภาพพอเพียงกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 )2-2-5(
EH 0615
Sufficient Health System with The Use of Local Wisdom
ปรัชญา แนวคิด หลักการที่มาของระบบพอเพียงเป็นพื้นฐานการสร้างสุขภาวะของประชาชนและชุมชนให้
มีสุขภาพดีบริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง ความหมาย ที่มา ความสาคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
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สุขภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรบริโภคเพื่อสุขภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประยุกต์ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ โดยผสมผสานกับความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน
สผ 0616
สัมมนาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
3 )1-4-4(
EH 0616
Seminar on Elderly Health Management
ความหมายและความสาคัญของการจัดการสุขภาพ การดูแลสุขภาพ กาย ใจ สังคม และปัญญา หลักและ
แนวคิดการดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การปฐมพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสุขภาพและการประกันสุขภาพ ทฤษฎี หลักการ วิธีการของการจัดสัมมนา
กลุ่ม การสร้าง สัมมนากลุ่ม แนวคิดพื้นฐานในการจัดความสาคัญของการสัมมนา แนวทางในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดกระบวนการสัมมนาและการจัดโครงการประชุมสัมมนา
สผ 0617
การสร้างอาชีพและนันทนาการในผู้สูงอายุ
3 )3-1-4(
EH 0617
Career and Recreation for Elderly
ความหมาย แนวคิด และความสาคัญของการสร้างอาชีพ และนันทนาการในผู้สูงอายุ คุณค่า ประโยชน์
ของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การนาความรู้ การสร้างอาชีพไปใช้ใน
การดูแลผู้สูงอายุ
สผ 0618
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
3 )2-2-5(
EH 0618
Knowledge Management for Improving Elderly Health
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชน ให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และบูรณาการของประชาชนและชุมชน การบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพในชุมชน
สผ 0619
การนวดไทยสาหรับผู้สูงอายุ
3 )3-1-4(
EH 0619
Thai Traditional Massage for Elderly
ทฤษฏี หลักการ และวิธีการนวดแผนไทย ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ การนวดไทย ระดับพื้นฐาน
ถึงระดับกลาง สาหรับผู้สูงอายุ วิธีการนวดแผนไทยและการประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
สผ 0620
การฝึกประสบการณ์
3 )320 ชั่วโมง(
EH 0620
Field Experience
ฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ในสถานบริการสุขภาพ ครอบครัว สาธารณสุข/
และชุมชน เกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชน นาความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกงานเป็นเวลา
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3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
ทางวิชาการ การศึกษา
นางสิริลักษณ์ จันเทร์มะ 3 1206 00599 XX X
พย.บ. พยาบาลศาสตร์
พย.ม. พยาบาลผู้ใหญ่
นางสาวณัฐชยา รองสวัสดิ์ 3 9011 00473 XX X

-

วท.บ.

สุขศึกษา

พย.บ.

พยาบาลและ
ผดุงครรภ์
พยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน
พยาบาลและ
ผดุงครรภ์
การพยาบาล
อาชีวอนามัย

พย.ม.
นางสาวปริศนา โหลสกุล 3 9199 00102 XX X

-

พย.บ.
พย.ม.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2525
มหาวิทยาลัย
2541
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
2543
ราชภัฎสงขลา
วิทยาลัยพยาบาล
2547
บรมราชชนนีสงขลา
มหาวิทยาลัย
2559
สงขลานครินทร์
วิทยาลัยพยาบาล
2532
บรมราชชนนี สงขลา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-นามสกุล
นายสุรยิ า หว่าหลา

นายชยพล พุฒยอด
นางสุวรรณี วัชรีบารุง

นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม

นางสาวลาตีปะห์ ดอแม

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
ศศ.ม.การสอน
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557
ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อสาร 1
ภาษานานาชาติ
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2553
ศศ.บ.อังกฤษ
สื่อสาร 2
ศษ.ม.การพัฒนาชุมชน ศท 0201 จังหวัดศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549
วศ.บ.โยธา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2544
ศษ.ม.หลักสูตรและ
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
การสอน
ใช้ชีวิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
2530
กศ.บ.ศิลปศึกษา
วิโรฒ
คอ.ม.ครุศาสตร์
2551
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ศ ท 0304 โ ป ร แ ก ร ม พระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ.คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548
ธุรกิจ
ศศ.ม.การวัดผลและ
ศท 0302 การคิ ด สร้ า งสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552
วิจัยทางการศึกษา
และการแก้ปัญหา
คบ.ฟิสิกส์
2530
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
คุณวุฒิการศึกษา

รายวิชาสาขาวิชาที่สอน/
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุจารี บุญเลิศ

คุณวุฒิการศึกษา
พย.ม.พยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน
พย.บ.พยาบาลศาสตร์

นางบุญยราศรี ช่างเหล็ก พย.ม.การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
พย.บ.พยาบาลศาสตร์

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

ตาแหน่ง/ประสบการณ์/ความ
เชี่ยวชาญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สผ 0602 การบริหารจัดการสุข
ภาวะผูส้ ูงอายุ
สผ 0604 โภชนาการเพื่อสุข
ภาวะที่ดีของผูส้ ูงอายุ
สผ 0615 ระบบสุขภาพพอเพียง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สผ 0619 การนวดไทยสาหรับ
ผู้สูงอายุ

รศ.เทพกร พิทยาภินันท์ กศ.ม.สุขศึกษา
ศษ.บ.สุขศึกษา

สผ 0616 สัมมนาการจัดการสุข รองศาสตราจารย์สาขาสาธารณ
ภาวะผูส้ ูงอายุ
สุขชุมชน
สผ 0620 การฝึกประสบการณ์

ดร.กัลยา ตันสกุล

PhD.Counseling
Psychology
วท.ม.อนามัยสิ่งแวดล้อม
วท.บ.สุขศึกษา

นายธีรศักดิ์ ศรีพิทักษ์

สศ.ม.สาธารณสุขชุมชน
สศ.บ.สาธารณสุขชุมชน

นายฮารน ยูโซะ

รม.สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์

สผ 0608 การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในผู้สูงอายุ
สผ 0614 การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุ
สผ 0607การส่งเสริมและฟื้นฟู
สุขภาวะผู้สูงอายุ
สผ 0612 การบริหารจัดการ
โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ
สผ 0605 จริยธรรมและ
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุ
สผ 0606 การจัดระบบสุขภาพ
ชุมชนแบบองค์รวม
สผ 0603 ยุทธศาสตร์และกลไก
การจัดการสุขภาวะผูส้ ูงอายุ
สผ 0611 สถานการณ์และ
ปัญหาด้านสุขภาวะผูส้ ูงอายุ
สผ 0617 การสร้างาชีพและ
นันทนาการในผู้สูงอายุ
สผ 0618 การจัดการความรูเ้ พื่อ
พัฒนาสุขภาวะของผูส้ ูงอายุ
ศท. 0101 ภาษาไทยเพื่อการ
พัฒนาปัญญา

นางสาวธนพร พนาคุปต์ ศษ.ม.สิ่งแวดล้อมศึกษา
สบ.สาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิต
นางสาวอัจฉรา โรจน์ชาญชัยกุล ศศ.ม.ศิลปศาสตร์
พย.บ.พยาบาลศาสตร์
วท.บ.สาธารณสุขศาตร์
นางระบอบ แก้ ว ลาย ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ทอง
ศศ.บ.ภาษาไทย

อาจารย์สาขาสาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
การกลุ่มงานสุขศึกษา รพ. ยะลา

ข้าราชการบานาญ
อดีตผู้อานวยการกองสาธารณสุข
เทศบาลตาบลบ่อทอง

ข้าราชการบานาญ
อดีตนักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ

ข้าราชการบานาญ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับสภาพ
การทางานจริง ตลอดจนเพื่อการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนออกไปทางานจริง ซึ่งแบ่งนักศึกษาออกเป็น
2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีอาชีพ จะให้ดาเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน
2) กลุ่ มนั กศึกษาที่มีอาชีพทั้ งที่สอดคล้ องและไม่สอดคล้ องกับวิชาชีพ จะให้ ดาเนินการจัดทาโครงการ
ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ในการพัฒนางานของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของตนเองห รือหน่วยงาน
หรือองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) สามารถบูรณาการความรู้และปฏิบั ติ ทักษะการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชนแบบองค์รวมและ
ผสมผสานโดยคานึงถึงความต่างทางวัฒนธรรมและระดับภาวะสุขภาพและระดับการบริการสุขภาพ
2) สามารถทางานเป็นทีมและมีเครือข่ายในการให้บริการทางด้านสุขภาพ ทาบทบาทได้ทั้ง ผู้นาและผู้ตาม
แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์เฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหา
3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหา
การจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน
4) มีความสามารถในการดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเอื้ออาทร จิตอาสาด้วยหัวใจของ
ความเป็นมนุษย์ และศรัทธาในวิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานบริการสาธารณสุข
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
320 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
- ไม่มี –

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผูส้ ูงอายุในชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 27

หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มี ใจรั กและศรั ทธาในการจั ดการสุ ขภาวะ 1. ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาโครงงานการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุได้
ผู้สูงอายุ
ด้วยตนเอง
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม
ในการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
3. ปฏิบัติกิจกรรมหรือเข้ าร่ว มกิจกรรมอาสาสมัคร การสั มมนา
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
1. ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
2. จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารจั ด การสุ ข ภาวะผู้ สู ง อายุ ทั้ ง
รายบุคคลและชุมชนเพื่อเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 1. สารวจปัญหาและศักยภาพการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
ด้ว ยกระบวนการวางแผนที่ ใช้ข้อมูล ในพื้นที่ ที่ตนเองอาศั ย อยู่ /
โดยรอบวิทยาลัยชุมชน /พื้นที่ที่สนใจ
2. จัดทาโครงงานการจัดการสุ ขภาวะผู้ สู งอายุมีส่ วนร่วม กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมดาเนินการ
3. จัดนิทรรศการร่วมกับการสัมมนานาเสนอผลการดาเนินงานการ
จัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน/วิทยาลัยชุมชน
4. มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี 1. จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนปรั บ พื้ น ฐาน และศึ ก ษาเรี ย นรู้ ใ น
รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านตามโครงสร้าง
รายวิชาของหลักสูตร
2. จัดให้ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเช่ น การเข้ า ถึ ง และการสื บ ค้ น องค์ ค วามรู้ จ ากสื่ อ บน
อินเทอร์เน็ตและการจัดกิจกรรมห้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์
5.มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อชุมชน 1. จัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อร่วมศึ กษา
เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายเกิดการยอมรับและเคารพซึ่งกันและ
กัน
2. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อส่ งเสริ มให้ เกิ ด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และร่วมช่วยเหลือชุมชนตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
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2. พัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กลยุทธ์การสอน
(1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา
(2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ
(3) จัดทาโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผู้เรียนประเมินตนเอง
2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
(4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลยุทธ์การสอน
(1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทาด้วยตนเอง หรือการกระทาเป็นกลุ่ม
(2) กิจ กรรมส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้ว ยตนเอง และ
นาเสนอความรู้ได้
(3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(4) ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การกาหนดสัดส่วนน้าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้
(2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
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2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม
(2) สามารถระบุ ป ระเด็ น ปั ญ หา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี คุ ณ ค่ า และ
สร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอน
(1) การฝึกทักษะย่อย
(2) การจัดทาโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทางานเป็นกลุ่ม
(3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัมนาทักษะต่าง ๆ
(3) ประเมินการทางานร่วมกัน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทางานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์การสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝึกการทางานเป็นทีม
(3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นา และผู้ตาม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทางานเป็นกลุ่ม
(2) ประเมินผลงานของกลุ่ม
(3) ประเมินภาวะผู้นา และผู้ตาม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ฝึกการนาเสนอและการประเมินผลงานต่างๆ
(3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
2.1 หมวดวิชาเฉพาะ
2.1.1 จริยธรรม ด้านคุณธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
(3) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อดทน เพียรพยายาม และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และสังคม
(4) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์การสอน
กาหนดให้มีการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย และเหมาะสมตามกาลเทศะ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการ
ทางานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นาร่วมกับกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่
กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี
กลยุทธ์การประเมินผล
(1) ประเมิน จากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย และการร่ ว ม
กิจกรรม ของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการมีวินัยและการแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
(3) ไม่มีการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) นักศึกษามีจิตอาสาในการให้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) ทฤษฎีในเนื้อหาวิชาที่เป็นพื้นฐานของชีวิต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีในเนื้อหาวิชาที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน
(2) สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคนิควิธีการในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
กลยุทธ์การสอน
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การบรรยาย การอภิปราย การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในชุมชน และในชั้นเรีย น การจัดเวทีสัมมนา การจัดกรณีศึกษา การลงพื้นที่ชุมชน การทา
โครงการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มี
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การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในชุมชน ศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เป็นครั้งคราวเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงงานโครงการที่นาเสนอ/
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึกงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย
(7) การจัดสัมมนาและนิทรรศการ
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนได้อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถประเมินทางเลือกการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
(4) มีทักษะการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างสังคมคุณภาพผู้สูงอายุ
กลยุทธ์การสอน
(1) การเรียนการสอนฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจากปัญหาที่ง่ายถึงปัญหาที่ซับซ้อนของ
ผู้สูงอายุ
(2) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยการแก้ปัญหา ตลอดจนเลือกแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
(3) ฝึกปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
กลยุทธ์การประเมินผล
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงาน ในชั้นเรียน การจัดนิทรรศการ การแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา ผลสรุปแนวทางการแก้ปัญหาของ
ผู้สูงอายุ ในชุมชน สรุปโครงการและข้อเสนอแนะการปรับปรุงครั้งต่อไป เป็นต้น
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
(2) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(3) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
(4) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
(5) สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์การสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ฝึกการทางานเป็น
กลุ่ม ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและจิตอาสาต่อชุมชน การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจ ในลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมของผู้สูงอายุ
กลยุทธ์การประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนองานในและนอกชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.1.5 ทักษะในการการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถเลือกใช้ข้อมูล สถิติและคณิตศาสตร์เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
(3) สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และ/หรื อ น าเสนอข้ อ มู ล อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การสอน
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิช าต่ าง ๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ด้ ว ยการปฏิบั ติ ที่ห ลากหลาย
สถานการณ์และเรียนรู้ด้วยตนเองในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน การจัดนิทรรศการ การนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และสามารถเลือกรูปแบบและวิธีการนาเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานที่เหมาะสม
กลยุทธ์การประเมินผล
(1) ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นเพื่อการค้นคว้าข้อมูลหรือการนาเสนอข้อมูล
สถิติพื้นฐาน และคณิตศาสตร์เบื้องต้น
(2) ประเมินความสามารถในการอธิบายการอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอทั้งใน และ
นอกชั้นเรียน
(3) ประเมิ น การฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ การนิ เ ทศงานภาคสนาม การจั ด สั ม มนา และการจั ด แสดง
นิทรรศการ
2.1.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถบู ร ณาการความรู้ และทั กษะปฏิบั ติ การส่ ง เสริ มสุ ขภาพผู้ สู ง อายุชุ มชนได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถทางานเป็นทีม แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ
ชุมชน ได้อย่างเป็นระบบ
(4) ให้การส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่า
เทียมกัน
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กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์ในการสอนเน้น ทักษะการปฏิบัติ ตั้งแต่การให้สั งเกตการณ์ส าธิต การฝึกหัดและการ
ปฏิบัติภายใต้การแนะนาของผู้สอน การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์จริงในชุมชน การฝึกปฏิบัติกับหุ่นจาลอง การทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หรือกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์
กลยุทธ์การประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริงในชุมชน
(2) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติกับหุ่นจาลอง การแสดงบทบาทสมมติ
(3) ผลงานการทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หรือกิจกรรม ประเมินจากการจัดนิทรรศการ
บาเพ็ญประโยชน์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1

กลุ่มวิชาภาษา
ศท 0101ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท 02 01จังหวัดศึกษา
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล
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3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้













4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

1

2














































5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้
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4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3









5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3









หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผูส้ ูงอายุในชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 36

หมวดวิชาเฉพาะ

รายวิชา

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1
สผ 0601 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น

สผ 0602 การบริหารจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ

สผ 0603 ยุทธศาสตร์และกลไกการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ

สผ 0604 โภชนาการเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ

สผ 0605 จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
สผ 0606 การจัดระบบสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

สผ 0607 การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะผู้สูงอายุ

สผ 0608 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้สูงอายุ

สผ 0609 การป้องกันและคุ้มครองผู้สูงอายุในการใช้ยา

สผ 0610 การดูแลผู้สูงอายุในระยะเจ็บป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะ 
สุดท้าย
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2. ด้าน
ความรู้
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3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา
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4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
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5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
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รายวิชา

สผ 0611 สถานการณ์และปัญหาทีม่ ีผลต่อสุขภาวะผูส้ ูงอายุ
สผ 0612 การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะผูส้ ูงอายุ
สผ 0613 เทคนิคการจัดการสุขภาวะผู้สงู อายุ
สผ 0614 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
สผ 0615 ระบบสุขภาพพอเพียงกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สผ 0616 สัมมนาการจัดการสุขภาวะสูงอายุ
สผ 0617 การสร้างอาชีพและนันทนาการในผู้สูงอายุ
สผ 0618 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชน
สผ 0619 การนวดไทยสาหรับผู้สูงอายุ
สผ 0620 การฝึกประสบการณ์

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้าน
3. ด้านทักษะทาง
6. ทักษะการปฏิบัติทาง
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสารและ
จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
วิชาชีพ
รับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน )เกรด(
การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1.1 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) กรรมการจากอาจารยประจำกลุ่มวิชา
2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
(1) กาหนดกระบวนการหรือขัน้ ตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
(2) กำหนดปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานการทวนสอบประจ าภาคการศึ ก ษาโดยก าหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้ องดาเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ
(3) กาหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจาวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพื่อ
การเตรียมพร้อมรับยการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วนอื่น ๆ
ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ละส่วน เช่ น
กระดาษคาตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน
(4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(5) จัดทารายงานผลการทวนสอบประจาภาคการศึกษา
2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สุ่มรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน
จากการเรียนรู้การประเมินพฤติกรรมจากการทากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
ที่อาจารย์ประจาวิชาจัดทา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจาภาคการศึกษา
ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
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2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
2.2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากสานักวิชาการ
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ
2.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(1) กาหนดกระบวนการหรือ ขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสาเร็จของการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
(2) กาหนดปฏิทินการดาเนินงานการทวนสอบประจาปีการศึกษาที่มีผู้สาเร็จการศึกษา
โดยกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดาเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) กาหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อการเตรียมพร้อม ได้ แก่ รายงานผลการจัดการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจั ดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษา
(4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(5) จาทารายงานผลการทวนสอบประจาปีการศึกษา
2.2.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
(1) กาหนดลั กษณะข้อ มูล แหล่ งข้อมูล และผู้ ให้ ข้อมูล ที่ส ามารถนามาใช้วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา เพื่อประเมินความสาเร็จ
ของการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
(2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ด าเนิ น การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่กาหนดไว้
(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาประจา
ปี การศึกษา ที่แสดงให้ เห็ น ในภาพรวมว่ า คุณภาพของการจดั ก ารเรีย นรู้ ข องหลั กสู ตรเป็น อย่า งไร ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ กาหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐาน
ที่ยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจานวนกิตที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์ขั้นต่า
ของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่น ๆ ต่อวิทยาลัย
3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยกาหนด
4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6
การพัฒนาผู้สอน
1. การเตรียมการสาหรับผู้สอนใหม่
1.1 ปฐมนิเทศผู้สอนใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
1.2 ส่งเสริมให้ผู้สอนใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้แจงแนวทางในการจั ดการเรี ย นการสอน แนวทางในการทาวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด ให้ ผู้ ส อนเข้าฝึ กอบรมสั มมนาเชิง ปฏิบัติ การเกี่ ยวกั บการจัด การเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
2.1.2 จัดให้ผู้สอนเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โดยใช้ วิ ธี ก ารจั ด การความรู้ (Knowledge Management)
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนและทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร
2.2.3 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแก่สังคม
2.2.4 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้ และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ในจานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวนอย่างน้อย 1 คน
1.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ปี
2. บัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการ
ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากาลังศึกษา และประเมินผลการ
มีงานทา ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง มีการจัดการเพื่อติดตาม
การประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ และมีคุณลักษณะพิเศษ
ตามที่หลักสูตรกาหนด
3. นักศึกษา
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
แต่งตั้งผู้สอนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ได้ตลอดเวลา
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ยวกั บผลการประเมิ น ในรายวิช าใดสามารถที่จ ะยื่ นค าร้อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู้สอนในแต่ละวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน
4. ผู้สอน
4.1 การรับผู้สอนใหม่
การรั บ สมั ค รผู้ ส อนใหม่ จ ะด าเนิน การคั ด เลื อ กตามระเบี ยบและหลั ก เกณฑ์ ข องวิท ยาลั ยชุมชน
โดยผู้สอนใหม่จะต้องวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
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4.2 การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกัน ในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน ประเมิน ผลการจั ดการเรีย นการสอน และให้ ความเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้ส าหรั บการพัฒ นาหลั กสู ตร ตลอดจนให้คาปรึกษาหารือ แนวทางที่จะทาให้ บรรลุ
เป้ า หมายตามหลั ก สู ต ร และเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี ผ ลการเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.3 การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ
วิทยาลัยชุมชนมีการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร
การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปี
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2522 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ซึ่งมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
5.1.2 กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะผู้สาเร็จการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลั กษณะ
ที่ต้องการ
5.1.3 ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมนาไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
5.1.4 เสนอผู้ ส อนในแต่ละรายวิช าที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษา และทาการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
5.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.1.6 รับผิดชอบในการกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดผู้สอนนิเทศ เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.1.7 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้รับผลการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบารุงสถานที่และ
อุปกรณ์
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ เอกสาร ต ารา และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้
6.2.1 ห้องเรียนทั่วไป ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จานวน 24 ห้อง
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จานวน 2 ห้อง
6.2.2 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเมเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง
จานวน 5 ห้อง
6.2.3 ห้องสมุด ภายในห้องประกอบด้วยหนังสือ เอกสาร ตารา วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ แบ่งเป็น
หมวดหมู่ ดังนี้
- หมวดเบ็ดเตล็ด
จานวน 1,536 รายการ
- หมวดปรัชญา
จานวน 876 รายการ
- หมวดศาสนา
จานวน 493 รายการ
- หมวดสังคม
จานวน 6,233 รายการ
- หมวดภาษา
จานวน 644 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร์
จานวน 591 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จานวน 3,350 รายการ
- หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง
จานวน 346 รายการ
- หมวดวรรณคดี
จานวน 2,497 รายการ
- หมวดประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
จานวน 3,046 รายการ
6.2.4 พื้นที่ให้บริการเครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นข้อมูล บนอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 20 เครื่อง พร้อมระบบโครงสร้างด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.3.2 มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน
6.3.3 มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง ความรู้ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนในจานวนที่เหมาะสม
6.3.4 มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งการเรี ย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีตามตัวบ่งชี้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
(ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิน การของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฎทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. ผู้สอนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรือ คาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการหรื อ นายจ้ า งที่ มี ต่ อ
ผู้สาเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
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ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ และ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมิน และปรับปรุงกลยุทธ์การสอนเพื่ อพัฒ นาการเรียนการสอนนั้ น
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
การตอบคาถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ และการสอบปลายภาคการศึกษา
ทาให้อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถทา
ให้นักศึกษาเข้าใจได้ จะดาเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ด้าน ทั้งด้านเทคนิคการสอน จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ในทุกๆ
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้ าหมายและวัตถุประสงค์รายวิช า เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา การใช้สื่ อและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรมจริยธรรม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ด าเนิ น การติ ด ตามจากการปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าการฝึ ก งาน ซึ่ ง ผู้ ส อนนิ เ ทศสามารถประเมิ น
โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ/หรืออาจสัมภาษณ์
ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ดาเนิ น การส ารวจความพึงพอใจของหน่ว ยงานหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา ให้ความเห็น
เชิงการพัฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอย่างน้อย 1 คน

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผูส้ ูงอายุในชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 47

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึ ก ษา อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รประจ าปี
โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
4.2 เมื่อครบรอบหลั กสู ตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรวิเคราะห์ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้สาเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ คาดหวังไว้หรือไม่ และนาผล
การวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป
4.3 สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ

