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ค าน า 

 

 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน พุทธศักราช 2563 โดยหลักสูตร
ฉบับนี้จะให้ความส าคัญกับความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จ ควบคู่กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนรู้โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นจุดเด่นด้าน
กระบวนการทางความคิดของสมองส่วนหน้า ภาษา วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือ
มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จริงในสิ่งที่ท าเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หลักสูตรฉบับนี้ที่จัดท าขึ้นจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. ชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน 

4 

 13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 8 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 8 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 10 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 26 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 26 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 27 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 27 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 28 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

34 



 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 38 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 38 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  38 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 39 
หมวดที ่6 การพัฒนาผู้สอน 40 
 1. การเตรียมการส าหรับผู้สอนใหม่ 40 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน 40 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 41 
 1. การก ากับมาตรฐาน 41 
 2. บัณฑิต 41 
 3. นักศึกษา 41 
 4. ผู้สอน 41 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 42 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 42 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 44 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 46 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 46 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 46 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 46 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 47 

 



 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
สาขาวิชา            การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย          หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน 
ภาษาอังกฤษ      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. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
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 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผูสู้งอายุในชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  หน้า  2  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เปิดสอนครั้งแรกในภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2563  
6.2 สภาวิทยาลยัชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
6.3 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้ งที่  4/2563 เมื่อวันที่ 

21 เมษายน 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร  
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปี พ.ศ. 2564 
  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 ผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานรับดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลหรือเฉพาะรายที่บ้าน 
8.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีง่านทะเบียนจัดท าข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้นในสถานประกอบการ 
8.3 ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน   
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
นางสิริลักษณ์ *
จันเทร์มะ   

3 1206 00599 XX X - พย.บ. 
พย.ม. 

พยาบาลศาสตร ์
พยาบาลผู้ใหญ ่

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2525  
2541 

นางสาวณัฐชยา *
รองสวสัดิ ์

3 9011 00473 XX X - วท.บ. 
 

พย.บ. 
 

พย.ม. 

สุขศึกษา  
 
พยาบาลและผดุงครรภ ์
พยาบาลเวชปฏิบตัิ
ชุมชน 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎสงขลา 
วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีสงขลา 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2543 
 
2547 
 
2559 

นางสาวปริศนา *
โหลสกลุ 

3 9199 00102 XX X - พย.บ. 
 

พย.ม. 

พยาบาลและผดุงครรภ ์
การพยาบาล 
อาชีวอนามัย 

วิทยาลัยพยาบาล  
บรมราชชนนี สงขลา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2532 
 
2550 

หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีสัญญาจ้าง ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  
 
 
 
 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีก าหนด  

  



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผูสู้งอายุในชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  หน้า  3  
 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทย ยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทาง สังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ อันได้แก่ การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความส าคัญของมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การสนับสนุน และส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน  
อย่างมีความสุข   

 ปรากฎการณ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทย คือ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากข้อมูลพบว่า 
ขนาดหรือจ านวนของประชากรรวมและประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึน มีการคาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทย
จะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งหมายถึง มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป 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 จึงท าให้วิถีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลง โครงสร้างจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ต้องรีบเร่งแก่งแย่งแข่งขันกันเพื่อให้ทันกับภาวะ
เศรษฐกิจ ท าให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่สุขภาพ ละเลยต่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคคลที่มักจะถูกละเลย ขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มที่ คือ ผู้สูงวัย ดังนั้นการดูแลผู้สูงวัยจึงนับว่าเป็นภารกิจ
ส าคัญของสาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัยให้มี
สุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ใน สังคมร่วมกับคนวัยอื่นได้ ไม่เป็นภาระพ่ึงพา 

จากข้อมูลประชาชนในจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2561 (ระบบสถิติทางการทะเบียนจังหวัดปัตตานี, 
2561) มีทั้งหมดจ านวน 718,077 คน แบ่งเป็นเพศชาย 355,424 คน และเพศหญิง 362,653 คน ประชากร
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในจังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 68,908 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด ในทางสถิติถือว่า มีประชากรอยู่ในวัยผู้สูงอายุค่อนข้างสูงเมื่อเทียบสัดส่วนกับหน่วยงานที่ต้องดูแล 
ในจังหวัด 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนวัย

สูงอายุที่มุ่งเน้นการมีสุขภาวะที่ดี มีความสุข มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีรายได้พอเพียงในการด ารงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 มาตราที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุ สิทธิ สวัสดิการ และการ

คุ้มครองผู้สูงอายุ มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ และเสรีภาพ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกันฯ 

 มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของ
สังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชน  
มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็งฯ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เน้นการพัฒนาสุขภาวะ โดยผ่าน
กลไกการส่งเสริมและการป้องกันสุขภาพ ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมาย 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) มีการพัฒนาสังคมเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 มีมาตรการช่วยเหลือคนด้อยโอกาสให้สามารถเลื่อนระดับจาก 
ที่พออยู่รอดในสังคม เช่น มีนโยบายทางภาษีส่งเสริมเอกชนจ้างงานผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ  ที่มีรายได้
น้อยให้ ได้มีการประกอบอาชีพที่ดี 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาการของเทคโนโลยี  

ที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด กระแสการปฏิรูปการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนของประเทศในขณะนี้ การด าเนินการ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศล้วนพยายามพัฒนางานทางการศึกษา เพ่ือให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วและมีประสิทธิผลต่อการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วยการมุ่งพัฒนากระบวนการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ  และหลักสูตรการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน 
จะรองรับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การจัดการระบบงบประมาณ  และ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา การให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้อง
ดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถด้านการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ 
ในชุมชน เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีในด้านการ

จัดการศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชน  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาบุคลากร บริการวิชาการ 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง ของบริบท
ภายในและภายนอกวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การเลือกใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ ครอบครัว และ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการส่งเสริมความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมของ
นักจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุของชุมชนแบบบูรณาการสู่ความยั่งยืน และสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพในการ
จัดการสุขภาวะผู้สูงอายุเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนต่อไปในอนาคต มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับวิถีสังคมไทย และปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “วิทยาลัยชุมชน 
พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น” 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี )กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ /ภาควิชาอื่นของ วิทยาลัยชุมชน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
     กลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน    

                รายวชิาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี  
13.3 การบริหารจัดการ    

      ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดต่อประสานงานและ 
ให้ค าปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนให้หลักสูตรอ่ืนและที่สอนโดยหลักสูตรอ่ืน  ด้านเนื้อหาสาระ 
การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร  
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร   

          รัก เอื้ออาทร และเห็นคุณค่าของผู้สูงวัย  
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  

        ในปัจจุบันและอนาคต ผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขท าให้ประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้น จ านวนผู้สูงอายุจึงเพ่ิมมาก
ขึ้นเป็นล าดับ จากภาวะนี้ท าให้หลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่มีความตื่นตัวและเตรียมการ  
เพ่ือรองรับและให้การดูแลประชากรกลุ่มนี้มากขึ้น การส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุนับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญ
ส าหรับครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม เพ่ือให้เกิดการดูแล เอ้ืออาทรแก่ผู้สูงอายุซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่ท า
คุณประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมมาก่อน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนจ าเป็นต้องเอาใจใส่ดู แล
ตนเองให้มากขึ้น ไม่ใช่แต่ตัวผู้สูงอายุเองเท่านั้น บุตรหลานก็ต้องเอาใจใส่ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน 
วิทยาลัยชุมชนจึงมุ่งมั่นเตรียมพัฒนาคนทางด้านการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับบุคคลในชุมชน  
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทางด้านการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับการประกอบอาชีพ
ทางด้านนี้ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้  

     1. สามารถแยกแยะผลการกระท าที่กระทบต่อผู้ อ่ืน และให้หลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ในการประเมินการกระท าของตน พร้อมรับผิดชอบในการกระท าของตนเองหรือของกลุ่ม 

       2. มีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการและสุขภาวะชองผู้สูงอายุ เพ่ือน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน 

       3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการเสริมสร้างการจัดการ เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพและสุขภาวะของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

       4. มีการคิดและแสดงออกอย่างอิสระ ยอมรับข้อจ ากัด รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกันกับกลุ่มหรือทีมงานอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

       5. มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมขน อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6. มีความสามารถในการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุของชุมชนแบบบูรณาการสู่ความยั่งยืน 
 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง   
แผนการพัฒนา  /เปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ หลักฐาน  /ตัวบ่งชี้  

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรของ สกอ . และ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ความต้องการตลาด/ผู้ประกอบการ/การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

- ติดตามการประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา  /เปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ หลักฐาน  /ตัวบ่งชี้  
2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
ด้วยการบูรณาการรูปแบบการสอน
ต่างๆ ให้มีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ใน
หลักสูตร 

- วางแผนและด า เนิ นการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนให้มีความสอดคล้อง
กับผลการด า เนินการของ
รายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนามอย่างสม่ าเสมอ 

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
- รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) 
- รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 
- รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
      การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน   
      - ไม่มี -   
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
      - ไม่มี –  

 
2.  การด าเนินการของหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 
2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม 
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ 

ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกต ิ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

2.2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นผู้ส า เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
2.3.1 นักศึกษามี พ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์ในระดับต่ า ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไม่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลง 

ย้ายสาขาวิชาในภายหลัง 
2.3.3 การปรับตัวด้านสังคมและสภาพแวดล้อมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกต่างทางด้านวัยวุฒิ 

ด้านอาชีพ และวิถีชีวิต 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
2.4.2 จัดให้มีผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพ่ี

เพ่ือสร้างความสนิทสนมระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องจะก่อให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างนักศึกษา ซึ่งจะมีช่องว่างน้อย
กว่านักศึกษาและผู้สอน 
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2.4.3 จัดให้มีโครงการเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษาใหม่ เพ่ือสร้างความเข้าใจ  
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาใหม่ 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 30 30 30 

  
     2.6 งบประมาณตามแผน 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ภาคการศึกษา 

1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 
ค่าตอบแทนผูส้อน 89,100 97,200 186,300 170,100 243,000 202,500 
ค่าวัสดุการศึกษา 12,000 12,000 24,000 24,000 36,000 36,000 
ค่าบ ารุงสถานที ่ 4,500 4,500 9,000 9,000 13,500 13,500 

รวม 105,600 113,700 219,300 203,100 292,500 252,000 
จ านวนนักศึกษา 30 30 60 60 90 90 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 3,520 3,790 3,655 3,385 3,250 2,800 

 

หมวดรายรับ 
ภาคการศึกษา 

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

 
     ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักศึกษา : คน  

ประมาณการ รายจ่ายนักศึกษา : คน : ปี รายจ่ายนักศึกษา : คน 
 (ตลอดหลักสูตร) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายนักศึกษา 7,310  บาท 20,400 
 
2.7 ระบบการศึกษา   
          แบบชั้นเรียน และหรือการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านสื่อดิจิทัล 
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2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน  18 หน่วยกิต 
2.2 วิชาชีพ    จ านวน  39 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ   จ านวน  30 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก   จ านวน  6 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาการฝึกงาน  จ านวน  3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา   

  3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชารายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

การก าหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ก าหนด ดังนี้ 

 พยัญชนะ 2 หลักแรก  หมายถึง   อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 เลขรหัส หลักท่ี 3-4     หมายถึง  รหัสกลุ่มวิชา 
 01 หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 

02 หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
03 หมายถึง   รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เลขรหัส หลักท่ี 5-6     หมายถึง   ล าดับที่ของรายวิชา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

 มีหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง  อักษรย่อรหัสสาขาวิชา 
 เลขรหัส หลักท่ี 3-4 หมายถึง  รหัสสาขาวิชา 
 เลขรหัส หลักท่ี 5-6 หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
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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 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
GE 0101 Thai for Intellectual Development 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
GE 0102 English for Communication 1 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 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 ภาษาอ ังกฤษจากนันทนาการ 3 (2-2-5) 
GE 0106 English through Recreation 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 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 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
GE 0303 Science and Environment for Life 
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ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3 (2-2-5) 
GE 0304 Computer Program 
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
GE 0305 Mathematics in Daily Life 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
(1) รายวิชาบังคับ  จ านวน  24  หน่วยกิต 

 (1.1) กลุ่มวิชาภาษา  จ านวน   9  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น )ท-ป-ศ( 

 ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
 GE 0101 Thai for Intellectual Development 
 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
 GE 0102 English for Communication 1 
 ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 

 GE 0103 English for Communication 2 
 (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน   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   จ านวน  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  
(2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  57  หน่วยกิต 
)1( วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน  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   โภชนาการเพ่ือสุขภาวะของผู้สูงอายุ                             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                                                      จ านวน  39  หน่วยกิต 
           )2.1( วิชาบังคับ                                             จ านวน  30  หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                        น (ท-ป-ศ) 
                     สผ 0607   การส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาวะผู้สูงอายุ                           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  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 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                                                จ านวน  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  การนวดไทยส าหรับผู้สูงอายุ         3 (1-4-4)  
                     EH 0619  Thai Traditional Massage for Elderly 

   )2.3( วิชาการฝึกงาน   จ านวน  3  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา )ชั่วโมง( 
                     สผ 0620    การฝึกประสบการณ์                                       3 (320) 
                     EH 0620 Field Experience  

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะ  ในสาขาวิชา

เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว  ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียน
เป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
 

3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน  มีดังนี้  

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

รวม 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 นก. 9 9 - 6 6 - - - - 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  57 นก.           

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  18 นก. 9 3 - 3 3 - - - - 18 
2.2 วิชาชีพ  39 นก.           

1) วิชาชีพบังคับ  30 นก. - 3 - 6 6 - 15 - - 30 
2) วิชาชีพเลือก    6  นก. - 3 - 3 - - - - - 6 
3) ฝึกงาน          3  นก. - - - - - - - 3 - 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3 นก. - - - - - - - 3 - 3 
รวม 18 18 - 18 15 - 15 6 - 90 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0101   ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ศท 0301   การเข้าใจดิจิทัล  3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศท 0201 จังหวัดศึกษา  3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สผ 0603 ยุทธศาสตร์และกลไกการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ 3 (3-0-6) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สผ 0604 โภชนาการเพ่ือสุขภาวะของผู้สูงอายุ   3 (2-2-5) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สผ 0606 การจัดระบบสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม     3 (3-0-6)                     

รวม 18 (14-8-32) 
  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สผ 0601 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น 3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ สผ 0611 สถานการณ์และปัญหาด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ             3 (2-2-5) 

เฉพาะ เลือก สผ xxxx xxxxx 3 (x-x-x) 

รวม 18 (x-x-x) 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ สผ 0602 การบริหารจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ สผ 0608 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้สูงอายุ                          3 (1-4-4) 
เฉพาะ บังคับ สผ 0615 ระบบสุขภาพพอเพียงกับการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3 (2-2-5) 

เฉพาะ เลือก สผ xxxx xxxx       3 (x-x-x) 
รวม 18 (x-x-x) 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศท 0204 พลังของแผ่นดิน 3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ 
 

สผ 0605 
 

จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ  

3 (3-0-6) 
 

เฉพาะ 
 

บังคับ 
 

สผ 0610 
 

การดูแลผู้สูงอายุในระยะเจ็บป่วยเรื้อรังและ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

3 (2-2-5) 
 

เฉพาะ 
 

บังคับ 
 

สผ 0612 
 

การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ 

3 (1-4-4) 
 

รวม 15 (10-10-25) 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ บังคับ สผ 0607 การส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาวะผู้สูงอายุ  3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ สผ 0609 การป้องกันและคุ้มครองผู้สูงอายุในการใช้ยา  3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ สผ 0613 เทคนิคการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ 3 (1-4-4) 
เฉพาะ บังคับ สผ 0614 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

สร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ  
3 (2-2-5) 

เฉพาะ บังคับ สผ 0616 สัมมนาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ    3 (1-4-4) 
รวม 15 (6-14-23) 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

  
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ การฝึกงาน สผ 0620 การฝึกประสบการณ์                                           3 (320) 

เลือกเสรี xxxx xx xxxx xxxx 3 (x-x-x) 

รวม 6 (x-x-x) 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา    

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชาภาษา 
  ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา  3 )2-2-5( 
  GE 0101   Thai for Intellectual Development 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการ
สื่อสาร การจับใจความส าคัญในการอ่านและการฟัง 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 โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 )2-2-5( 
  GE 0103 English for Communication 2 
  ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน 
  หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มาก่อน 
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ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 )2-2-5( 
GE 0104    Development of Speaking and Writing  Skills 
ความส าคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ การ

น าเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การน าเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และการท างาน 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 การน า

ค าศัพท์ ส านวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน  3 )2-2-5( 
GE 0107 Neighboring Countries Languages 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ความเข้าใจใน

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (Khmer) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malasia) หรือภาษา
พม่า (Burmese) 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 )2-2-5( 
  GE 0201 Province Studies 
  บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 
เครื่องมือส าหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาชุมชน 
  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 )2-2-5( 
  GE 0202   Arts and Skills for Self Development 
  การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิต  ภาวะผู้น า 
การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล ในชุมชนที่เป็น
แบบอย่างการด าเนินชีวิต และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 )2-2-5( 
GE 0203 Civics and Social Responsibility 

  ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห์
ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การจัดท า
โครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
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  ศท 0204 พลังของแผ่นดิน  3 )2-2-5( 
GE 0204 Vitality of the Land 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร .9 ) 

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดท าโครงงาน 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี  

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล  3 )2-2-5( 
GE 0301 Digital Literacy 

  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การท าธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์ 
การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ น าเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ ความ
ปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3 )2-2-5( 
GE 0302   Creative Thinking and Problem Solving  
การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ

แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา  
   
  ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 3 )2-2-5( 
  GE 0303 Science and Environment for Life 

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3 )2-2-5( 
GE 0304 Computer Program 
โปรแกรมส าเร็จรูปในการท างาน การใช้งานและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลค า 

ตารางค านวณ และการน าเสนองาน ในการพิมพ์และจัดท ารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการน าเสนองาน การท ามัลติมีเดีย 

 
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 )2-2-5( 
GE 0305 Mathematics in Daily Life 

  วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่างๆ การ
หาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอน
ในการส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 
  สผ 0601 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น 3 )2-2-5( 
  EH 0601 Human Anatomy and Physiology 

แนวคิดความหมาย ความส าคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและศัพท์ ทางกายวิภาคและ
สรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ลักษณะ ต าแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ระบบโครง
กระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ หน้าที่และการท างานของร่างกายมนุษย์ที่ท าให้ชีวิต
ด ารงอยู่ได้ในภาวะปกติในวัยต่าง ๆ การท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งท า
หน้าที่ประสานกันเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล  

 
สผ 0602 การบริหารจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ                          3 )2-2-5( 
EH 0602       Health Management for Elderly 

        ความหมายของสุขภาวะ หลักการแนวคิดการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน การใช้เครื่องมือแผนที่
ความคิดเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน การวิเคราะห์สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบ มีส่วนร่วมและแนว
ทางแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ  

 
 สผ  0603 ยุทธศาสตร์และกลไกการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ                     3 (3-0-6) 

 EH 0603 Strategies and Mechanisms  Health Management for Elderly 
  ความหมาย ความส าคัญของยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งชาติ 5 ด้าน (พ.ศ. 2559 - 2563)  แนวคิดพ้ืนฐาน
ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 – 2564 ปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560 - 2579) โดยก าหนดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนวัยสูงอายุ ที่มุ่งเน้นการมีสุขภาวะที่ดี มีความสุข  
นการด าเนินชีวิต และแผนยุทธศาสตรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีรายได้พอเพียงใ  ์ 5 ปี ของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานผู้สูงอายุ กลไก องค์กรและบทบาทในการขับเคลื่อนการด าเนินงานผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน และรูปแบบการบูรณาการด าเนินงานผู้สูงอายุ โดยองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
        
  สผ 0604 โภชนาการเพื่อสุขภาวะท่ีดีของผู้สูงอายุ          3 )2-2-5(           
 EH 0604 Nutrition for Elderly Health 
  อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารเพ่ือรักษาสุขภาพ อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ความต้องการสารอาหารในผู้สูงอายุ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ หลักโภชนาการเบื้องต้นการประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหาโภชนาการและแนว
ทางการช่วยเหลือ หลักการจัดอาหารส าหรับผู้สูงอายุการจัดเตรียมและปรุงอาหารส าหรับผู้สูงอายุที่ปกติและ  
ที่ป่วย และอาหารเฉพาะโรคในผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม 
  
 สผ 0605   จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                  3 )3-0-6( 
  EH 0605  Ethics and Laws Relating to Elderly Health Promotion 
  รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และกฎหมายอ่ืนๆ 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 ความส าคัญของสุขภาพและสุขภาพแบบองค์รวม แนวคิดระบบสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
สุขภาวะกับปัจจัยที่ส าคัญ 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 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฏีการส่งเสริมสุขภาพ ลักษณะของผู้สูงอายุที่พ่ึงประสงค์ การเรียนรู้
และฝึกทักษะการประเมินและบันทึกสภาวะสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ การผักผ่อนการนอนหลับ การออก
ก าลังกายให้เหมาะสมกับวัย การฝึกวิปัสสนาหรือการท าสมาธิและการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  บทบาท ขอบเขต
และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ การช่วยเหลือ
ดูแลวิทยาส่วนบุคคล และกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ การดูแลและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ โดยมุ่งให้ครอบครัว ชุมชน สามารถพ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพได้หลักการและวิธีการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น การใช้กายอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับ
ข้อจ ากัดของผู้สูงอายุ การท ากายภาพบ าบัดเบื้องต้นและการท ากิจกรรมบ าบัด 

 
 สผ 0608  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้สูงอายุ             3 )1-4-4( 
 EH 0608        First Aid for Elderly  
ความหมาย ความส าคัญ หลักการและวิธีการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืน

ชีพเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการประเมินเพ่ือการส่งต่อในผู้สูงอายุ 
 
สผ 0609     การป้องกันและคุ้มครองผู้สูงอายุในการใช้ยา                  3 )2-2-5( 
EH 0609 Prevention and Protection for Elderly in Medicine Consumption 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา หลักการใช้ยา การจัดเตรียมยาส าหรับผู้สูงอายุตามที่แพทย์สั่ง การจัดตู้ยาสามัญ

ประจ าบ้าน ยาที่ใช้บ่อย ชนิดของยา ฤทธิ์ของยา การเก็บรักษา ผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 
การแพ้ยา และการช่วยเหลือเบื้องต้น การใช้ยาตามวิธีต่างตามขอบเขตที่ก าหนด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
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 ความส าคัญ และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุระยะเจ็บป่วยเรื้อรังโดยชุมชน การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
เรื้อรังในชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของครอบครัวและชุมชน หลักการ วิธีการ การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังใน
ชุมชุน  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังได้พัฒนาทักษะการจัดการตนเอง ควบคุมอาการ ของโรคและป้องกัน
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ภาวะแทรกซ้อน และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในระยะเจ็บป่วย หลักการดูแลผู้สูงอายุใน
ระยะสุดท้าย การเตรียมผู้สูงอายุและครอบครัวแบบเป็นองค์รวมในระยะสุดท้าย ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม
และหลักการปฏิบัติในแต่ละศาสนา ในการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย  

 
สผ 0611   สถานการณ์และปัญหาด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ            3 (2-2-5) 
EH 0611 Situations and Problems Affecting Geriatric Health 
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย )ด้านสุขภาพ (การประเมิน การใช้เครื่องมือในการประเมิน  สุขภาวะและ

สมรรถนะของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ สาเหตุ อาการ อาการแสดง พยาธิสภาพ 
วิธีการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ การดูแลเบื้องต้น และการส่ง ต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิต กาย และสังคม  
 
สผ 0612 การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ          3 )1-4-4( 
EH 0612 Project Management for Elderly Health Promotion  
ความหมายของแผนงาน /โครงการการเขียนแผนงาน/โครงการสุขภาพชุมชนและการประเมินผลลักษณะ

โครงการที่ดี แนวคิดก่อนท าโครงการ ประเด็นปัญหาที่ท าให้การด าเนินโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย การบริหาร
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สผ 0613 เทคนิคการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน                3 )1-4-4( 
EH 0613 Techniques for Elderly Health Care Management  
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะชุมชน เป้าหมายสุขภาวะชุมชน การจัดการสุขภาวะชุมชน แบบพ่ึงตนเองของ

ประชาชน ครอบครัวและชุมชน โดยประยุกต์ความหลากหลายของรูปแบบเทคนิคและวิธีการ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคีเครือข่าย การใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม เพ่ือการส่งเสริม
สุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน  

 
สผ 0614      การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ          3 )2-2-5( 
EH 0614 Technology and Innovation Management for Elderly Health 
ความหมายและความส าคัญ หลักการของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือสร้างสุข

ภาวะของผู้สูงอายุชุมชน การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการ
สืบค้น การสื่อความหมายและการน าเสนอ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและ
แหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
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 ความส าคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
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สุขภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรบริโภคเพ่ือสุขภาพการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ โดยผสมผสานกับความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน 

 
สผ 0616 สัมมนาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ            3 )1-4-4( 
EH 0616         Seminar on Elderly Health Management 
ความหมายและความส าคัญของการจัดการสุขภาพ การดูแลสุขภาพ กาย ใจ สังคม และปัญญา หลักและ

แนวคิดการดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การปฐมพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสุขภาพและการประกันสุขภาพ ทฤษฎี หลักการ  วิธีการของการจัดสัมมนา
กลุ่ม การสร้าง สัมมนากลุ่ม แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดความส าคัญของการสัมมนา แนวทางในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดกระบวนการสัมมนาและการจัดโครงการประชุมสัมมนา  

 
สผ 0617 การสร้างอาชีพและนันทนาการในผู้สูงอายุ          3 )3-1-4(  
EH 0617        Career and Recreation for Elderly  
ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของการสร้างอาชีพ และนันทนาการในผู้สูงอายุ คุณค่า ประโยชน์

ของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การน าความรู้ การสร้างอาชีพไปใช้ใน
การดูแลผู้สูงอายุ 

 
สผ 0618 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ           3 )2-2-5( 

          EH 0618        Knowledge Management for Improving Elderly Health 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชน ให้เป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และบูรณาการของประชาชนและชุมชน การบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
และเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ และการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพในชุมชน  

 
สผ 0619   การนวดไทยส าหรับผู้สูงอายุ             3 )3-1-4(  
EH 0619 Thai Traditional Massage for Elderly  
ทฤษฏี หลักการ และวิธีการนวดแผนไทย ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ การนวดไทย ระดับพ้ืนฐาน 

ถึงระดับกลาง ส าหรับผู้สูงอายุ วิธีการนวดแผนไทยและการประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ  
 

สผ 0620     การฝึกประสบการณ์       3 )320 ชั่วโมง( 
          EH 0620  Field Experience  
 ฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ในสถานบริการสุขภาพ /สาธารณสุข ครอบครัว 
และชุมชน เกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชน น าความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกงานเป็นเวลา 
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3.2 อาจารย์ผู้สอน  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางสิริลักษณ์ จันเทรม์ะ   3 1206 00599 XX X - พย.บ. 
พย.ม. 

พยาบาลศาสตร ์
พยาบาลผู้ใหญ ่

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2525  
2541 

นางสาวณัฐชยา รองสวสัดิ ์ 3 9011 00473 XX X - วท.บ. 
 

พย.บ. 
 

พย.ม. 

สุขศึกษา  
 
พยาบาลและ
ผดุงครรภ ์
พยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎสงขลา 
วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีสงขลา 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2543 
 
2547 
 
2559 

นางสาวปริศนา โหลสกลุ 3 9199 00102 XX X - พย.บ. 
 

พย.ม. 

พยาบาลและ
ผดุงครรภ ์
การพยาบาล 
อาชีวอนามัย 

วิทยาลัยพยาบาล  
บรมราชชนนี สงขลา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2532 
 
2550 

  
3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา /สาขาวิชาท่ีสอน  
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
นายสุรยิา หว่าหล า ศศ.ม.การสอน

ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาต ิ
ศศ.บ.อังกฤษ 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2557 
 
2553 

นายชยพล พุฒยอด ศษ.ม.การพัฒนาชุมชน 
วศ.บ.โยธา 

ศท 0201 จังหวัดศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

2549 
2544 

นางสุวรรณ ีวัชรีบ ารุง ศษ.ม.หลักสูตรและ
การสอน 
กศ.บ.ศิลปศึกษา 

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการ
ใช้ชีวิต 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2552 
2530 

นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม คอ.ม.ครุศาสตร์
เทคโนโลย ี
บธ.บ.คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 
ศ ท  0304 โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2551 
 

2548 

นางสาวลาตปีะห์ ดอแม ศศ.ม.การวดัผลและ
วิจัยทางการศึกษา 
คบ.ฟิสิกส ์

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์
และการแก้ปัญหา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 

2552 
 

2530 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ   

 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน ต าแหน่ง/ประสบการณ์/ความ
เชี่ยวชาญ 

นางสาวสุจารี บุญเลิศ 
 

พย.ม.พยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน 
พย.บ.พยาบาลศาสตร ์
 

สผ 0602 การบริหารจัดการสุข
ภาวะผูสู้งอาย ุ
สผ 0604 โภชนาการเพื่อสุข
ภาวะที่ดีของผูสู้งอายุ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

นางบุญยราศรี ช่างเหล็ก พย.ม.การพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช 
พย.บ.พยาบาลศาสตร ์

สผ 0615 ระบบสุขภาพพอเพียง 
สผ 0619 การนวดไทยส าหรบั
ผู้สูงอาย ุ

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

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

สผ 0616 สัมมนาการจัดการสุข
ภาวะผูสู้งอาย ุ
สผ 0620 การฝึกประสบการณ ์

รองศาสตราจารย์สาขาสาธารณ 
สุขชุมชน 

ดร.กัลยา ตันสกุล PhD.Counseling    
Psychology 
วท .ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
วท.บ.สุขศึกษา 

สผ 0608  การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในผู้สูงอาย ุ
สผ 0614 การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุ 

อาจารยส์าขาสาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

นายธรีศักดิ์ ศรีพิทักษ ์ สศ.ม.สาธารณสุขชุมชน 
สศ.บ.สาธารณสุขชุมชน 

สผ 0607  การส่งเสริมและฟื้นฟู
สุขภาวะผู้สูงอาย ุ
สผ 0612  การบริหารจัดการ
โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอาย ุ

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การกลุ่มงานสุขศึกษา รพ. ยะลา 

นายฮารน ยูโซะ รม.สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 
 
 

สผ 0605 จริยธรรมและ
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ    
 สผ 0606 การจัดระบบสุขภาพ
ชุมชนแบบองค์รวม    

ข้าราชการบ านาญ 
อดีตผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
เทศบาลต าบลบ่อทอง 

นางสาวธนพร พนาคุปต ์ ศษ.ม.สิ่งแวดล้อมศึกษา 
สบ.สาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิต 

สผ 0 360  ยุทธศาสตร์และกลไก
การจัดการสุขภาวะผูสู้งอาย ุ
สผ 0611 สถานการณ์และ
ปัญหาด้านสุขภาวะผูสู้งอายุ  

ข้าราชการบ านาญ  
อดีตนักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

  นางสาวอัจฉรา โรจน์ชาญชัยกุล ศศ.ม.ศลิปศาสตร ์
พย.บ.พยาบาลศาสตร ์
วท.บ.สาธารณสุขศาตร ์
 

สผ 0617 การสร้างาชีพและ
นันทนาการในผู้สูงอาย ุ
สผ 0618 การจัดการความรูเ้พื่อ
พัฒนาสุขภาวะของผูสู้งอาย ุ

นักวิชาการสาธารณสุข  
ช านาญการพิเศษ  

นางระบอบ แก้วลาย
ทอง 

ศษ.ม.บริหารการศึกษา  
ศศ.บ.ภาษาไทย  

ศท. 0101 ภาษาไทยเพื่อการ
พัฒนาปัญญา 

ข้าราชการบ านาญ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือฝึกให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับสภาพ 

การท างานจริง ตลอดจนเพ่ือการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนออกไปท างานจริง ซึ่งแบ่งนักศึกษาออกเป็น  
2 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่มีอาชีพ จะให้ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน 

2) กลุ่มนักศึกษาที่มีอาชีพทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับวิชาชีพ จะให้ด าเนินการจัดท าโครงการ  
รือหน่วยงที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ในการพัฒนางานของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของตนเองห าน

หรือองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู ่
        4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม               

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้   
1) สามารถบูรณาการความรู้และปฏิบัติทักษะการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชนแบบองค์รวมและ

ผสมผสานโดยค านึงถึงความต่างทางวัฒนธรรมและระดับภาวะสุขภาพและระดับการบริการสุขภาพ   
2) สามารถท างานเป็นทีมและมีเครือข่ายในการให้บริการทางด้านสุขภาพ ท าบทบาทได้ทั้ง ผู้น าและผู้ตาม 

แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสถานการณ์เฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหา   
           3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการวินิจฉัย  และแก้ไขปัญหา
การจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน   

 4) มีความสามารถในการดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเอ้ืออาทร จิตอาสาด้วยหัวใจของ 
ความเป็นมนุษย์ และศรัทธาในวิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  มีความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานบริการสาธารณสุข  
       4.2 ช่วงเวลา   
             ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3  
       4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
             320 ชั่วโมง  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
        - ไม่มี – 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีใจรักและศรัทธาในการจัดการสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ 

1.  ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาโครงงานการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุได้
ด้วยตนเอง 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม
ในการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร การสัมมนา
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ 

2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  1. ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุทั้ ง
รายบุคคลและชุมชนเพื่อเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

3.  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 

1. ส ารวจปัญหาและศักยภาพการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
ด้วยกระบวนการวางแผนที่ ใช้ข้อมูลในพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่/ 
โดยรอบวิทยาลัยชุมชน /พื้นที่ที่สนใจ 
2. จัดท าโครงงานการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมด าเนินการ 
3. จัดนิทรรศการร่วมกับการสัมมนาน าเสนอผลการด าเนินงานการ
จัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน/วิทยาลัยชุมชน 

4. มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี 1. จัดให้มีการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐาน และศึกษาเรียนรู้ใน
รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ้านตามโครงสร้าง
รายวิชาของหลักสูตร 
2. จัดให้ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเช่นการเข้าถึงและการสืบค้นองค์ความรู้จากสื่อบน
อินเทอร์เน็ตและการจัดกิจกรรมห้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ 

5.มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อชุมชน 1. จัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือร่วมศึกษา
เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายเกิดการยอมรับและเคารพซึ่งกันและ
กัน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
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) จัดท าโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพ่ือนนักศึกษา  
  (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

ตนเองและผู้อ่ืน 
)4(  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์การสอน 
)1(  กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระท าด้วยตนเอง หรือการกระท าเป็นกลุ่ม 
)2(  กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ

น าเสนอความรู้ได้ 
)3(  เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
)4(  ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 

กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
(1) การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักการประเมิน 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(  สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและ

สร้างสรรค ์
  กลยุทธ์การสอน 
  )1(  การฝึกทักษะย่อย 
  )2(  การจัดท าโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายท างานเป็นกลุ่ม 
  (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  )1(  การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
  (2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัมนาทักษะต่าง ๆ 
  (3) ประเมินการท างานร่วมกัน 
  2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ท างานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
กลยุทธ์การสอน 

  )1(  การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  )2(  การฝึกการท างานเป็นทีม 
  (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้น า และผู้ตาม 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  )1(  ประเมินกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
  (3) ประเมินภาวะผู้น า และผู้ตาม 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
(1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
(2)  มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์การสอน 
  )1(  ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
  )2(  ฝึกการน าเสนอและการประเมินผลงานต่างๆ 
  (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
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    กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  )1(  ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  )2(  ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ    
   2.1 หมวดวิชาเฉพาะ  
    2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
    ผลการเรียนรู้ 
   (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 
(3) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อดทน เพียรพยายาม และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

และสังคม 
(4) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  
กลยุทธ์การสอน 
ก าหนดให้มีการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการ

แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย และเหมาะสมตามกาลเทศะ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการ
ท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น าร่วมกับกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่
กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก         
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

กลยุทธ์การประเมินผล 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการร่วม

กิจกรรม ของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและการแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
(3) ไม่มีการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) นักศึกษามีจิตอาสาในการให้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

     2.1.2 ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีในเนื้อหาวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีในเนื้อหาวิชาที่เป็นพ้ืนฐานวิชาชีพด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน 

(2) สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคนิควิธีการในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
กลยุทธ์การสอน 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การบรรยาย การอภิปราย การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน และในชั้นเรียน การจัดเวทีสัมมนา การจัดกรณีศึกษา การลงพ้ืนที่ชุมชน การท า
โครงการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น  ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มี   
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การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในชุมชน ศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เป็นครั้งคราวเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์การประเมินผล 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย  
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า  
(4) ประเมินจากโครงงาน /โครงการที่น าเสนอ   
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึกงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย 
(7) การจัดสัมมนาและนิทรรศการ 

    2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนได้อย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถประเมินทางเลือกการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนได้อย่างเหมาะสม  

     (3) มีทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
     (4) มีทักษะการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างสังคมคุณภาพผู้สูงอายุ 

กลยุทธ์การสอน 
(1) การเรียนการสอนฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจากปัญหาที่ง่ายถึงปัญหาที่ซับซ้อนของ

ผู้สูงอายุ 
(2) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการแก้ปัญหา ตลอดจนเลือกแนวทางการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม 
(3) ฝึกปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
กลยุทธ์การประเมินผล 

          ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน  ในชั้นเรียน การจัดนิทรรศการ การแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา ผลสรุปแนวทางการแก้ปัญหาของ
ผู้สูงอายุ  ในชุมชน สรุปโครงการและข้อเสนอแนะการปรับปรุงครั้งต่อไป เป็นต้น 
    2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ 
(1) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
(2) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

   (3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม  
   (4) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
   (5) สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผูสู้งอายุในชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  หน้า  32  
 

กลยุทธ์การสอน 
           จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ฝึกการท างานเป็น
กลุ่ม ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและจิตอาสาต่อชุมชน  การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจ ในลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมของผู้สูงอายุ 

กลยุทธ์การประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนองานในและนอกชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
    2.1.5 ทักษะในการการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถเลือกใช้ข้อมูล สถิติและคณิตศาสตร์เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลและ/หรือน าเสนอข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์การสอน 

          จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง  ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติที่หลากหลาย
สถานการณ์และเรียนรู้ด้วยตนเองในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชุมชน การจัดนิทรรศการ การน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และสามารถเลือกรูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่เหมาะสม 

กลยุทธ์การประเมินผล 
(1)  ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นเพ่ือการค้นคว้าข้อมูลหรือการน าเสนอข้อมูล

องต้นสถิติพ้ืนฐาน และคณิตศาสตร์เบื้  
(2) ประเมินความสามารถในการอธิบายการอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการน าเสนอทั้งใน และ

นอกชั้นเรียน 
(3) ประเมินการฝึกภาคปฏิบัติ การนิเทศงานภาคสนาม การจัดสัมมนา และการจัดแสดง

นิทรรศการ    
    2.1.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้และทักษะปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(2) สามารถท างานเป็นทีม แสดงออกซ่ึงภาวะผู ้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ

างเป็นระบบชุมชน  ได้อย่  
(4) ให้การส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่า

เทียมกัน 
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กลยุทธ์การสอน 
           กลยุทธ์ในการสอนเน้นทักษะการปฏิบัติ ตั้งแต่การให้สังเกตการณ์สาธิต การฝึกหัดและการ

ปฏิบัติภายใต้การแนะน าของผู้สอน การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริงในชุมชน การฝึกปฏิบัติกับหุ่นจ าลอง การท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หรือกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์  

กลยุทธ์การประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(1) นประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงในชุมช  
(2)  ประเมินจากการฝึกปฏิบัติกับหุ่นจ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ 
(3)  ประเมินจากการจัดนิทรรศการ ผลงานการท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หรือกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาภาษา                  
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา                 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1                 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2                 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                 
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
ศท 02 01 จังหวัดศึกษา                 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม                 
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน                  
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล                 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา                 
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป                 
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
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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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 

สผ 0611  สถานการณ์และปัญหาทีม่ีผลต่อสุขภาวะผูสู้งอาย ุ                       

สผ 0612  การบริหารจดัการโครงการส่งเสรมิสุขภาวะผูสู้งอายุ                       
สผ 0613  เทคนิคการจดัการสุขภาวะผู้สงูอาย ุ                       
สผ 0614   การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ                       
สผ 0615  ระบบสขุภาพพอเพียงกบัการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น                       
สผ 0616  สมัมนาการจดัการสุขภาวะสูงอาย ุ                       
สผ 0617  การสรา้งอาชีพและนนัทนาการในผู้สูงอาย ุ                       
สผ 0618  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชน                       
สผ 0619  การนวดไทยส าหรับผู้สูงอาย ุ                       
สผ 0620  การฝึกประสบการณ ์                       
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หมวดที ่5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560   
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 

2.1.1 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(2) กรรมการจากอาจารยประจำกลุ่มวิชา 

2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(1) ก าหนดกระบวนการหรือขัน้ตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(2) กำหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าภาคการศึกษาโดยก าหนด

รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ 

(3) ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจ าวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพ่ือ
การเตรียมพร้อมรับยการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วนอ่ืน ๆ 
ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ละส่วน เช่น 
กระดาษค าตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน 

(4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
(5) จัดท ารายงานผลการทวนสอบประจ าภาคการศึกษา 

2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สุ่มรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี  
(2) สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน 
จากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 
(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 

ที่อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 
(4) จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจ าภาคการศึกษา 

ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร  ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด  
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2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
2.2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

(1) กรรมการจากส านักวิชาการ 
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  

2.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(1) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
(2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าปีการศึกษาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบเพ่ือการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา 

(4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
(5) จ าท ารายงานผลการทวนสอบประจ าปีการศึกษา  

2.2.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร 
(1) ก าหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา  เพ่ือประเมินความส าเร็จ
ของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

(2) พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ 

(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าเมื่อสิ้นสุด 
ปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

   (4) จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ า 
ปีการศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้ส าเร็จ
การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐาน 
ที่ยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้   
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจ านวนกิตที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์ขั้นต่ า
ของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอ่ืน ๆ ต่อวิทยาลัย 
3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที ่6 
การพัฒนาผู้สอน 

 
1. การเตรียมการส าหรับผู้สอนใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศผู้สอนใหม่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติ 
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน  

1.2 ส่งเสริมให้ผู้สอนใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน ์
ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดให้ผู้สอนเข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์ 
การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  

2.1.2 จัดให้ผู้สอนเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร 
2.2.3 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแก่สังคม  
2.2.4 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที ่7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

1.1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวนอย่างน้อย 1 คน  
  1.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ปี 
 
2. บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการ
ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษา  และประเมินผลการ 
มีงานท า ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง มีการจัดการเพ่ือติดตาม
การประเมินผลและการทวนสอบเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ และมีคุณลักษณะพิเศษ 
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
แต่งตั้งผู้สอนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหา

ในการเรียนสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ ได้ตลอดเวลา 
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู้สอนในแต่ละวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน 

 
4. ผู้สอน 
 4.1 การรับผู้สอนใหม่ 

การรับสมัครผู้สอนใหม่จะด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน 
โดยผู้สอนใหม่จะต้องวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 
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4.2 การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียน 

การสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และเพ่ือให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.3 การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ 
 วิทยาลัยชุมชนมีการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
 
5. หลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  โดยกระท าทุกปี 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2522 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ซึ่งมรีะบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

5.1.1 ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 

5.1.2 ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ที่ต้องการ 

5.1.3 ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมน าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

5.1.4 เสนอผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา และท าการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

5.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.1.6 รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดผู้สอนนิเทศ เตรียมความ

พร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5.1.7 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์

และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1  การบริหารงบประมาณ 

 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้รับผลการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบ ารุงสถานที่และ
อุปกรณ ์
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6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ เอกสาร ต ารา และการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้ 
 6.2.1  ห้องเรียนทั่วไป ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ 

เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จ านวน 24 ห้อง 
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จ านวน 2 ห้อง 

 6.2.2 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายอินเมเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง 
จ านวน 5 ห้อง 

 6.2.3 ห้องสมุด ภายในห้องประกอบด้วยหนังสือ เอกสาร ต ารา วารสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ แบ่งเป็น
หมวดหมู่ ดังนี้ 

  - หมวดเบ็ดเตล็ด จ านวน 1,536 รายการ 
  - หมวดปรัชญา จ านวน  876 รายการ 
  - หมวดศาสนา จ านวน  493 รายการ 
  - หมวดสังคม จ านวน 6,233 รายการ 
  - หมวดภาษา จ านวน  644 รายการ 
  - หมวดวิทยาศาสตร์ จ านวน  591 รายการ 
  - หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 3,350 รายการ 
  - หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง จ านวน  346 รายการ 
  - หมวดวรรณคดี จ านวน 2,497 รายการ 
  - หมวดประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ จ านวน 3,046 รายการ 
 6.2.4 พ้ืนที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ จ านวน 20 เครื่อง พร้อมระบบโครงสร้างด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ 
6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ 
6.3.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน  
6.3.3 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนในจ านวนที่เหมาะสม 
6.3.4 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา

ปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

  ส ารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีตามตัวบ่งชี้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฎทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ .3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

- x x x x 

8. ผู้สอนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรือ ค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
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   ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และ 
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 

พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย 
การตอบค าถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ และการสอบปลายภาคการศึกษา 
ท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถท า
ให้นักศึกษาเข้าใจได้ จะด าเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 

ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเทคนิคการสอน จรรยาบรรณวิชาชีพ  
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด าเนินการติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงาน ซึ่งผู้สอนนิเทศสามารถประเมิน  

โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ /หรืออาจสัมภาษณ์
ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา ให้ความเห็น
เชิงการพัฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอย่างน้อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี  

โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้ส าเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และน าผล 
การวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

4.3 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 


























