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แบบฟอร์มการน าเสนอรายละเอียดการจัดการศึกษาในลกัษณะอื่น 

คณะสหเวชศาสตร์ 

รูปแบบการจัดการศกึษา หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) 

 

ชื่อการจัดการเรยีนการสอน (ภาษาไทย) การเตรียมตัวเข้าสูสู่งวัยอย่างมีศักยภาพ 

                                    (ภาษาอังกฤษ) The Preparation for Entering the Active Ageing 

ชื่อประกาศนยีบัตร  

การเตรียมตัวเข้าสู่สูงวัยอย่างมศีักยภาพ (The Preparation for Entering the Active Ageing) 

 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการศกึษา  

เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถ 

1. วางแผนดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจติเมื่อเข้าสู่สูงวัย  

2. วางแผนด้านการเงนิก่อนเข้าสู่สูงวัย และทราบกฎหมาย สิทธิประโยชนท์ี่เกี่ยวข้องกับผูสู้งอายุ 

3. วางแผนด้านการสร้างอาชีพ งานอดิเรก และกิจกรรมนันทนาการก่อนเข้าสู่สูงวัย 

4. วางแผนด้านที่อยู่อาศัยก่อนเข้าสู่สูงวัย 

 

2. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดการศกึษา 

ในปัจจุบันทั่วโลกมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นๆ แม้กระทั่งประเทศ

ไทยก าลังก้าวเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 และยังคงด าเนนิต่อไปในอนาคตด้วยอัตราที่

เร็วมาก สถานการณ์ทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วน าไปสู่ประเด็นท้าทาย  คือ การส่งเสริม

ประชากรสูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และการเตรียมความ

พร้อมก่อนวัยสูงอายุเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2545 และได้มีการประกาศ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อให้การคุม้ครอง ส่งเสริม สนับสนุน ผูสู้งอายุตามสทิธิ์ที่พึงได้รับ แต่

การด าเนินงานด้านผูสู้งอายุที่ผ่านมายังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและขาดการบูรณาการระหว่างหนว่ยงาน

อาจส่งผลให้นโยบายเหล่านั้นยังไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุม ท าให้ผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดในการ

เข้าถึงข้อมูลบริการด้านสุขภาพและสังคม รวมทั้งโอกาสในการท างานเชิงเศรษฐกิจ นอกจากนี้การที่ภาวะ

เจริญพันธุ์ลดต่ าลงมากและรวมทั้งการย้ายถิ่นของบุตรที่อยู่ในวัยแรงงานในต่างพื้นที่ ผูสู้งอายุในรุ่นต่อไปจะ

ยิ่งมีบุตรน้อยลงตามแนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ การหวังพึ่งพาบุตรในการเกื้อหนุนในยามสูงวัยน่าจะเป็นไปได้

ยากยิ่งขึ้น รวมทั้งในด้านสุขภาพผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และมีภาวะทุพลภาพเพิ่มขึ้น

ตามวัยที่เพิ่มขึ้น 

การเตรียมตัวเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุและหลังเกษียณอายุถือว่าเป็นการวางแผนชีวิตอย่างหนึ่งที่มี

เป้าหมายการประสบความส าเร็จและมีความสุขในชีวิตเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (มีอิสระ ไม่เป็นภาระ

ของคนอื่น) และหลักประกันความมั่นคงในชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจ สุขภาพและสังคม ซึ่งการเตรียมตัวต่อการ

Super KPIs 1.1 
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เข้าสู่สูงวัยจ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ การเตรียมตัวด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ การเตรียมตัวด้านการเงิน 

การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย และการเตรียมตัวด้านการมีส่วนร่วมในสังคมและงานอดิเรก ดังนั้นประชากร

วัยก่อนสูงอายุควรได้ตระหนักและควรวางแผนเข้าสู่วัยสูงอายุก่อนที่จะเป็นผูสู้งอายุ 

คณะสหเวชศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีภารกิจในการป้องกัน 

ตรวจประเมนิ ส่งเสริม ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาวะประชาชน ได้เล็งเห็นความส าคัญในการช่วยเตรียมความ

พร้อมทางด้านสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพ (Active ageing) ด้วยกระบวนการ

สร้างและรักษาระดับสุขภาวะที่ เปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการชราที่ เกิดขึ้นให้ท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงได้จัดหลักสูตรระยะสั้น“การเตรียมตัวเข้าสู่สูงวัยอย่างมีศักยภาพ (Active ageing)” เพื่อให้

ประชากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และ

จิตใจ รวมถึงความรู้ในการบริหารจัดการการเงิน ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าก่อนเข้าสู่วัย

สูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีศักดิ์ศรี เป็นรากฐานก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการ

ด ารงชีวติบั้นปลายอย่างมคีวามสุข 
 

3. เครือขา่ยความรว่มมอืในการจัดการศึกษา  

3.1 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   

3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

3.3 สถาบันการเงิน  

3.4 คณะสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3.5 คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3.6 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3.7 ส านักงานพัฒนาฝมีือแรงงาน จังหวัดพะเยา 

 

4. สิ่งสนับสนุนการจัดการศกึษา  

4.1 หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

4.2 วัสดุ อุปกรณ์ ในหอ้งปฏิบัติการ 

4.3 สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ในหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการ 

 

5. แผนและจ านวนการรับผูเ้รียน  

5.1 นิสติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 60 คน 

5.2 บุคคลทั่วไป จ านวน 20 คน  

5.3 รับ จ านวน 1 รุ่น  

5.4 จัดการเรียนการสอนในช่วงเดอืน มิถุนายน-สิงหาคม 2564 
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6. คุณสมบัติของผูเ้รียน  

6.1 นิสติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา  

6.2 บุคคลทั่วไปที่มคีวามสนใจ 

 

7. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

เมื่อสิน้สุดการเรียน 

7.1 ผูเ้รียนสามารถวางแผนดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเมื่อเขา้สู่สูงวัย  

7.2 ผูเ้รียนสามารถวางแผนด้านการเงนิก่อนเข้าสู่สูงวัย และทราบกฎหมาย สทิธิประโยชน์ที่

เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

7.3 ผูเ้รียนสามารถวางแผนด้านการสร้างอาชีพ งานอดิเรก และกิจกรรมนันทนาการก่อนเข้าสู่สูงวัย 

7.4 ผูเ้รียนสามารถวางแผนด้านที่อยู่อาศัยก่อนเข้าสู่สูงวัย
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8. การจัดการศกึษา 

หลักสูตรระยะสั้น จ านวน 66 ช่ัวโมง แบ่งเป็นภาคบรรยาย 16 ช่ัวโมง และปฏิบัติการ 50 ช่ัวโมง 

 

ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู ้(Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาหท์ี่/จ านวน

ชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) ผู้สอนและวทิยากรพิเศษ วันทีส่อน/เวลา 

1 .  ผู้ เ รี ย นสามารถ

วางแผนดูแลสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต

เมื่อเข้าสูสู่งวัย 

1.1 บทน า 

-การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวทิยา

เมื่อเข้าสูสู่งวัย 

- โรคที่พบบ่อยเมื่อเข้าสูสู่งวัย 

เชน่  

โรคความดันโลหติสูง 

โรคเบาหวาน 

โรคไขมันในเลอืดสูง 

โรคข้อเสื่อม เช่น ข้อเข่า ข้อ

สะโพก เป็นต้น 

-การวางแผนดูแลสขุภาพกาย

และจิตท่ัวไป 

-แนวทางการวางแผนดูแล

สุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรค

เรือ้รังตา่งๆก่อนเข้าสูสู่งวัย เช่น 

โรคความดันโลหติสูง 

โรคเบาหวาน 

สัปดาห์ท่ี 1 

บรรยาย 1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอยา่ง 

กรณศีกึษา  

-อภิปราย ซักถาม 

-ท าแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียน 

 

อ.ดร.กภ.พัชรียา อัมพุธ 2 กรกฏาคม 2564 

(17.00-18.00 น) 
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ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู ้(Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาหท์ี่/จ านวน

ชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) ผู้สอนและวทิยากรพิเศษ วันทีส่อน/เวลา 

โรคไขมันในเลอืดสูง 

โรคข้อเสื่อม 

 ปฏบัิตกิาร 1 ชั่วโมง -แบ่งกลุม่ผู้เรียน กลุ่มละ 6-10 คน เพ่ือเขียน

แผนการดูแลสุขภาพท่ัวไปก่อนเข้าสูสู่งวัย

พร้อมน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในช้ันเรียน กลุ่มละประมาณ 10-15 นาที 

อ.ดร.กภ.พัชรียา อัมพุธ  

และคณาจารย์ 

2 กรกฏาคม 2564 

(18.00-19.00 น) 

1.2 โภชนาการในผู้สูงวัย สัปดาห์ท่ี 2  

บรรยาย 1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอยา่ง 

กรณศีกึษา 1 ชั่วโมง 

วทิยากรพเิศษจากคณะ

วทิยาศาสตร์การแพทย์ 

5 กรกฏาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฎบัิตกิาร 3 ชั่วโมง -แบ่งกลุม่ผู้เรียน กลุ่มละ 6-10 คน เพ่ือฝึก

ปฏบัิตกิารจัดอาหารส าหรับผู้สงูอายุตามส

ถาณการณจ์ าลองท่ีก าหนดใหพ้ร้อมน าเสนอ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชัน้เรียน กลุ่ม

ละประมาณ 10-15 นาที 

-ท าแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียน 

วทิยากรพเิศษจากคณะ

วทิยาศาสตร์การแพทย์ 

และคณาจารย์ 

5 กรกฏาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 

1.3 ยารักษาโรคแผนปัจจุบันกับ

ผู้สูงวัย 

สัปดาห์ท่ี 3 

บรรยาย 1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.เบญจมาศ  สุระเดช 7 กรกฏาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิตกิาร 3 ชั่วโมง -แบ่งกลุม่ 5-10 คน เพื่อฝึกการ อ.ดร.เบญจมาศ  สุระเดช  

และคณาจารย์ 

7 กรกฏาคม 2564 
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ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู ้(Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาหท์ี่/จ านวน

ชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) ผู้สอนและวทิยากรพิเศษ วันทีส่อน/เวลา 

วเิคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับยารักษาโรคแผน

ปัจจุบันกับผู้สูงวัย 

-น าเสนอแผนการเลอืกใช้ยาเพ่ือรักษาโรค

แผนปัจจุบัน 

-ท าแบบฝึกหัด  

(18.00-21.00 น.) 

1.4 สมุนไพร และอาหารเสริม

กับผู้สูงวัย 

สัปดาห์ท่ี 4 

บรรยาย 1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอยา่งกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.เบญจมาศ สุระเดช 9 กรกฏาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิตกิาร 3 ชั่วโมง -แบ่งกลุ่ม 5-10 คน เพื่อฝึกการวิเคราะห์

กรณศีกึษาเกี่ยวกับสมุนไพร และอาหารเสริม

กับผู้สูงวัย 

-น าเสนอหน้าแผนการเลือกใช้ยาสมุนไพร

และอาการเสริมกับผู้สูงอายุ 

-ท าแบบฝึกหัด  

อ.ดร.เบญจมาศ สุระเดช  

และคณาจารย์ 

9 กรกฏาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 

 1.5 การตรวจและแปลผลทาง

ห้องปฏบัิตกิารในกลุ่มโรคไม่

ตดิตอ่เรือ้รัง (NCDs) 

สัปดาห์ท่ี 5 

บรรยาย 1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอยา่งกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.ศุภกัญญา ลาสม 12 กรกฏาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิตกิาร 3 ชั่วโมง -แบ่งกลุม่ 5-10 คน เพื่อฝึกการวเิคราะห์

กรณศีกึษาเกี่ยวกับการตรวจและแปลผลทาง

ห้องปฏบัิตกิารในกลุ่มโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รัง 

(NCDs) 

อ.ดร.ศุภกัญญา ลาสม  

และคณาจารย์ 

12 กรกฏาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 
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ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู ้(Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาหท์ี่/จ านวน

ชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) ผู้สอนและวทิยากรพิเศษ วันทีส่อน/เวลา 

-น าเสนอการวางแผนการตรวจทาง

ห้องปฏบัิตกิารให้เหมาะสมกับชนดิของโรคไม่

ตดิตอ่เรือ้รัง 

-ท าแบบฝึกหัด  

1.6 การตรวจและแปลผลทาง

ห้องปฏบัิตกิารในกลุ่มโรคตดิตอ่

และโรคกระดูกและข้อ 

สัปดาห์ท่ี 6 

บรรยาย 1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอยา่งกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.เกษม  สมทะนะ 14 กรกฏาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิต ิ3 ชั่วโมง 

 

-แบ่งกลุม่ 5-10 คน เพื่อฝึกการวเิคราะห์

กรณศีกึษาเกี่ยวกับการตรวจและแปลผลทาง

ห้องปฏบัิตกิารในกลุ่มโรคตดิตอ่และโรค

กระดูกและข้อ 

-น าเสนอวางแผนการตรวจทาง

ห้องปฏบัิตกิารให้เหมาะสมกับชนดิของกลุม่

โรคติดตอ่และโรคกระดกูและขอ้ 

-ท าแบบฝึกหัด  

อ.ดร.เกษม สมทะนะ  

และคณาจารย์ 

14 กรกฏาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 

1.7 การทดสอบสมรรถภาพทาง

กายในผู้สงูอายุ 

สัปดาห์ท่ี 7 

บรรยาย 1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอยา่งกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

อ.กภ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ 16 กรกฏาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิตกิาร 3 ชั่วโมง -เพื่อฝึกปฏิบัตกิารทดสอบสมรรถภาพกาย 

-แปลผลการทดสอบสมรรถภาพกาย 

อ.กภ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ 

และคณาจารย์ 

16 กรกฏาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 
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ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู ้(Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาหท์ี่/จ านวน

ชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) ผู้สอนและวทิยากรพิเศษ วันทีส่อน/เวลา 

-น า เ ส น อ ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ส อ บ

สมรรถภาพทา งกาย ให้ เ หมา ะ สมกั บ

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ 

1.8 การออกก าลังกายส าหรับ

ผู้สูงอาย ุ

General exercise 

สัปดาห์ท่ี 8 

บรรยาย 1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอยา่งกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.สุพรรณิการ ์ลดาวัลย์ 19 กรกฏาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิตกิาร 3 ชั่วโมง 

 

-แบ่งกลุม่ สาธติการออกก าลังกาย 

และเลอืกวธีิการออกก าลังกายให้เหมาะสมใน

วัยผู้สูงอายุ 

อ.ดร.สุพรรณิการ ์ลดาวัลย ์ 

และคณาจารย์ 

19 กรกฏาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 

1.9 การออกก าลังกายส าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเฉพาะ เช่น 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อ

เสื่อม เป็นต้น 

สัปดาห์ท่ี 9 

บรรยาย 1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.สุพรรณิการ ์ลดาวัลย์ 21 กรกฏาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิตกิาร 3 ชั่วโมง 

 

-แบ่งกลุม่ สาธติการออกก าลังกาย 

เลอืกวธีิการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับ

พยาธสิภาพ ของผู้สูงอาย ุ  

อ.ดร.สุพรรณิการ ์ลดาวัลย ์ 

และคณาจารย์ 

21 กรกฏาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 

1.10 Posture ในการท างาน สัปดาห์ท่ี 10 บรรยาย 

1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.กภ.สินธุพร มหารัญ 23 กรกฏาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิตกิาร 3 ชั่วโมง 

 

-แบ่งกลุม่ 5-10 คน วิเคราะห์กรณีศึกษา

เกี่ยวกับ Posture ในการท างาน 

-น าเสนอแผนการดูแล posture ในการท างาน

ให้สอดคลอ้งกับลักษณะการท างาน 

อ.ดร.กภ.สินธุพร มหารัญ  

และคณาจารย์ 

23 กรกฏาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 
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ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู ้(Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาหท์ี่/จ านวน

ชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) ผู้สอนและวทิยากรพิเศษ วันทีส่อน/เวลา 

1.11 กา รดู แ ลสุ ข ภ าพจิ ต ใ น

ผู้สูงอายุ 

สัปดาห์ท่ี 11 บรรยาย 

1 ชั่วโมง  

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.กภ.สุดารัตน์  สังฆะมณ ี 30 กรกฏาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิตกิาร 3 ชั่วโมง 

 

-แบ่งกลุม่ 5-10 คน วิเคราะห์กรณีศึกษา

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตในผูสู้งอายุ 

-น าเสนอแผนการดูแลสุขภาพจติให้

สอดคล้องกับชนดิของปัญหาสขุภาพจิต 

อ.ดร.กภ.สุดารัตน์  สังฆะมณี 

และคณาจารย์ 

30 กรกฏาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 

2 .  ผู้ เ รี ยนสามารถ

วางแผนด้านการเงิน

ก่อนเข้าสู่สูงวัย และ

ทราบกฎหมาย สิทธิ

ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับผู้สูงอายุ 

2.1 การวางแผนการเงินเพื่อ

เตรียมเข้าสูว่ัยผู้สูงอาย ุ

2.2 การวิเคราะห์แผนทางด้าน

การเงินเพื่อเตรียมเข้าสูว่ัย

ผู้สูงอาย ุ

สัปดาห์ท่ี 12 บรรยาย 

1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอยา่งกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

วทิยากรพเิศษ จากคณะ

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

2 สิงหาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิตกิาร 5 ชั่วโมง 

 

-เขียนแผนการเงินเพื่อเตรียมเข้าสู่วัย

ผู้สูงอายุ โดยครอบคลุมเนื้อหา การแบ่ง

หมวดเงิน การออมเงิน การลงทุน รายได้แบบ 

passive income รายได้แบบ active income 

การวางแผนใชจ้่าย เป็นต้น 

-ผู้เรียนสง่แผนการเงินเพื่อเตรียมเข้าสูว่ัย

ผู้สูงอาย ุ

วิ ท ย า ก ร พิ เ ศ ษ  จ า ก ค ณ ะ

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

และคณาจารย์ 

2 สิงหาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 

3 สิงหาคม 2564 

(17.00-19.00 น.) 

 

2.3 กฎหมายและสิทธิประโยชน์

ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอาย ุ

 

สัปดาห์ท่ี 13 บรรยาย 

1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

วทิยากรพเิศษจากคณะนติศิาสตร์ 

(ผศ.ดร.วมิลเรขา ศริิชัยราวรรณ) 

4 สิงหาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิตกิาร 3 ชั่วโมง -วเิคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ กฏหมายและ

สิทธิประโยชนท่ี์เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

-ท าแบบฝึกหัด 

วทิยากรพเิศษจากคณะนติศิาสตร์ 

(ผศ.ดร.วมิลเรขา ศริิชัยราวรรณ)

และคณาจารย์ 

4 สิงหาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 
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ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู ้(Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาหท์ี่/จ านวน

ชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) ผู้สอนและวทิยากรพิเศษ วันทีส่อน/เวลา 

3. ผู้ เ รี ย นส าม า รถ

วางแผนสร้างอาชีพ

ง า น อ ดิ เ ร ก แ ล ะ

กิจกรรมนันทนาการ 

ก่อนเข้าสูสู่งวัย 

3.1 การสร้างอาชีพ 

 

สัปดาห์ท่ี 14 

-บรรยาย 1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอยา่งกรณศีกึษา 

- อภิปราย ซักถาม 

วทิยากรพเิศษจากส านักงาน

พัฒนาฝีมอืแรงงาน จงัหวัดพะเยา 

6 สิงหาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

-ปฏบัิตกิาร 4 ชั่วโมง - บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอยา่ง

กรณศีกึษา 1 ชั่วโมง 

-แบ่งกลุม่ผู้เรียน จ านวนกลุ่มละ 5-10 คน 

เพื่อฝึกปฏิบัตกิารหาความมั่นคงทางรายได้

จากการพัฒนาทักษะด้านการสร้างอาชีพอื่น 

ๆ หรืออาชีพเสริมท่ีน่าสนใจ 2 ชั่วโมง 

-น าเสนอและอธิปราย กลุมละ 15-20 นาที 

-ท าแบบฝึกหัด 

วทิยากรพเิศษจากส านักงาน

พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดพะเยา 

และคณาจารย์ 

6 สิงหาคม 2564 

(18.00-22.00 น.) 

 

3.2 งานอดิเรกและ 

กจิกรรมนันทนาการ 

สัปดาห์ท่ี 15 

-บรรยาย 1 ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.พัชรียา อัมพุธ 9 สิงหาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

-ปฏบัิตกิาร 3 ชั่วโมง -แบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-10 คน คดิงานอดิเรก

และกิจกรรมนันทนาการท่ีสนใจ วิเคราะห์

ความเป็นไปได้ท่ีจะท ากจิกกรรมเหลา่นั้นใน

อนาคต  

-น าเสนอหนา้ชัน้เรียน อภิปรายและตอบข้อ

ซักถาม กลุ่มละ 20-30 นาท ี 

-ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.พัชรียา อัมพุธ 

และคณาจารย์ 

9 สิงหาคม 2564 

(18.00-21.00 น.) 
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ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู ้(Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาหท์ี่/จ านวน

ชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) ผู้สอนและวทิยากรพิเศษ วันทีส่อน/เวลา 

4. ผู้เรียนสามารถ

วางแผนดา้นท่ีอยู่

อาศัยก่อนเข้าสูสู่งวัย 

 

4.1 วางแผนดา้นท่ีอยูอ่าศัยก่อน

เข้าสูสู่งวัย 

 

สัปดาห์ท่ี 16บรรยาย 1 

ชั่วโมง 

-บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างกรณศีกึษา 

-อภิปราย ซักถาม 

วทิยากรพเิศษจากคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิป

ศาสตร์  

(อ.อัศนัย เลง่อี้)  

11 สิงหาคม 2564 

(17.00-18.00 น.) 

ปฏบัิตกิาร 4 ชั่วโมง 

 

-แบ่งกลุม่ผู้เรียน กลุ่มละ 6-10 คน เพื่อฝึก

ปฏบัิตกิารเพื่อร่วมกันวางแผนและออกแบบ

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมติรกับผู้สูงอายุตามส

ถาณการณจ าลองท่ีก าหนดให้ ประมาณ 30 

นาที 

-แลว้น าเสนอและร่วมกับอภิปรายในชัน้เรียน

กลุ่มละประมาณ 10-15 นาที 

-ท าแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียน 

วทิยากรพเิศษจากคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิป

ศาสตร์ (อ.อัศนัย เลง่อี)้ และ

คณาจารย์ 

11 สิงหาคม 2564 

(18.00-22.00 น.) 
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หมายเหตุ การจัดการเรยีนการสอนแบบปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของช่ัวโมงทั้งหมด  

แบ่งเป็น 2 section ดังนี้ 

1. section 1 ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

2. section 2 ส าหรับบุคคลทั่วไป  

คณาจารย์ หมายถึง 

1. ดร. สุดารัตน์ สังฆะมณี     

2. ดร. พัชรยีา อัมพุธ      

3. ดร. สุพรรณิการ ์ลดาวัลย์     

4. ดร. สินธุพร มหารัญ      

5. ดร. เบญจมาศ สุระเดช     

6. ดร. ศุภกัญญา ลาสม     

7. ดร. เกษม สมทะนะ      

8. อ. อรุณรัตน ์ศรทีะวงษ์ 

 

9. การวัดและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

9.1 การวัดผลการเรียนรู้ 

ผลลพัธ์การจดัการเรียนรู้  

(Learning Outcomes) 

วิธีการวดัผล 

(Measurement Method) 

เกณฑ์การให้

คะแนน (ร้อยละ) 

1. ผู้เรียนสามารถวางแผนดูแลสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตเมื่อเข้าสูสู่งวัย  

 

- คะแนนจากการน าเสนอหนา้ชัน้เรียนเกี่ยวกับการ

วางแผนดูแลสุขภาพกายด้านต่างๆและสุขภาพจิตเมื่อ

เข้าสูสู่งวัย 

- คะแนนการประเมินรายละเอยีดของแผนการดูแล

สุขภาพกายดา้นตา่งๆและสุขภาพจิตเมื่อเข้าสูสู่งวัย 

- คะแนนจากการท าแบบฝึกหดั  

15 

 

 

15 

 

5 

2. ผู้เรียนสามารถวางแผนดา้นการเงิน

ก่อนเข้าสูสู่งวัย ทราบกฏหมายและ

สิทธิประโยชนท่ี์เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

 

- คะแนนจากการน าเสนอหนา้ชัน้เรียนเกี่ยวกับการ

วางแผนดา้นการเงินก่อนเข้าสูสู่งวัย 

- คะแนนการประเมินรายละเอยีดของการวางแผนดา้น

การเงินก่อนเข้าสูสู่งวัย 

- คะแนนจากการท าแบบฝึกหดั 

5 

 

5 

 

5 

3. ผู้เรียนสามารถวางแผนสรา้งอาชีพ 

งานอดิเรกและกิจกรรมนันทนาการ

ก่อนเข้าสูสู่งวัย 

- คะแนนจากการน าเสนอหนา้ชัน้เรียนเกี่ยวกับการ

วางแผนสร้างอาชีพ งานอดิเรกและกิจกรรม

นันทนาการก่อนเข้าสูสู่งวัย  

- คะแนนการประเมินรายละเอยีดของการวางแผน

สร้างอาชีพ งานอดิเรกและกิจกรรมนันทนาการก่อน

เข้าสูสู่งวัย  

- คะแนนจากการท าแบบฝึกหดั 

10 

 

 

10 

 

 

5 
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4. ผู้เรียนสามารถวางแผนด้านท่ีอยู่

อาศัยก่อนเข้าสูสู่งวัย 

- คะแนนจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการ

วางแผนดา้นท่ีอยูอ่าศัยก่อนเข้าสูสู่งวัย 

- คะแนนการประเมินรายละเอยีดของการวางแผนดา้น

ท่ีอยูอ่าศัยก่อนเข้าสูสู่งวัย 

- คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 

10 

 

10 

 

5 

 

9.2 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  

9.2.1 ประเมินผลด้วยตัวอักษร S และ U ทั้งนีผู้เ้ข้าอบรมต้องเข้าช้ันเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ

มีผลคะแนนรวมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 จงึจะผา่นการอบรมในหลักสูตรนี้ 

 

10. การสะสมและเทียบโอนหน่วยกิต 

              สามารถสะสมผลการเรียนรู้ และเทียบโอนได้กับรายวิชาที่มเีนื้อหาที่สอดคล้องกัน 

11. แนวทางการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา 

ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้นิสิตสามารถปฏิบัติ เข้าใจในทักษะพิสัย พุทธพิสัย  และมีความสนใจ

ในการเรียน สนใจสังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อตอ่การเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่อง  

 

 

                                          รับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

 

                                                      

                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี)         

                                             คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                                    

                                                         วันที ่17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 


