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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 321 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ    

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจาํปการศึกษา 2562 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
สภ 321 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ       
HP 321 Health Promotion for Elderly and People with Disability 
   

2. จํานวนหนวยกิต 
 3(1-4-4) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย ดร. ยุพารัตน อดกลั้น  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 
อาจารยผูสอน 

ลําดับท่ี รายช่ือ สังกัด 
1. นางสาวสุกัญญา วงษบัวงาม นักกายภาพบําบัดวิชาชีพบานสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ 
2 อาจารยธีรวริทธิ์ โพธิ์ทอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใน 
3 อาจารยเทอดเกียรติ  ฉายจรุง สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

แหงชาต ิ
4 อาจารย ดร. ปะการัง มีศรี คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5 อาจารย ดร. รัตนติพร    โกสุวินทร คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6 อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7 อาจารยยุพารัตน อดกลั้น คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8 อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 
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8. สถานท่ีเรียน 
ภาคปฏิบัติ หอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
2 กรกฎาคม 2562 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมาย ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ การเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ

ของผูสูงอายุและคนพิการ นโยบายและการจัดระบบบริการสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ และการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ โดยยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปญญาการวิเคราะหปญหา การทํางานเปนทีม 
และการใชทักษะการสื่อสารเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและเพ่ือบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดย
นําความรูในรายวิชาไปดูแลสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการในโครงการบริการวิชาการของคณะกายภาพบําบัด 
วัตถุประสงค เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะ ความรับผิดชอบในการ
เขาหองเรียนและการสงงาน การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ ท่ีครอบคลุม ความหมาย 
ทฤษฎี หลักการและนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการผลกระทบของสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองตอผูสูงอายุและคนพิการหลักการและวิธีการการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือ
เอ้ือตอการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ การฝกทักษะสื่อสารคนพิการ 

2. มีทักษะในการชวยเหลือผูสูงอายุและคนพิการในชีวิตประจําวัน  
3. ประเมินและสรุปภาวะสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ 
4. มีการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมสุขภาพ 
5. ปรับตัวเพ่ือทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามบทบาทท่ีกําหนดใหอยางเหมาะสม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนรูรายวิชา 
CLO รายละเอียด ความสอดคลอง

กับ PLO 
CLO1 อธิบายความหมาย ทฤษฎีความสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงเม่ือเขาสูวัย

สูงอายุ  
PLO1 

CLO2 อธิบายนิยามความพิการประเภทคนพิการสาเหตุความพิการ และ
ผลกระทบของความพิการตอสุขภาพ 

PLO1 

CLO3 ประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอาย ุ PLO1 
CLO4 ใชวิธีการสื่อสารกับคนพิการไดอยางเหมาะสม PLO3 
CLO5 ใชแผนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะสวนบุคคลสําหรับผูสูงอายุและคน

พิการ 
PLO3 
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CLO รายละเอียด ความสอดคลอง
กับ PLO 

CLO6 ใชความรูเรื่องแนวคิดและทฤษฎีดานสุขภาพในการวิเคราะหปญหาและ
ความความตองการของผูสูงอายแุละคนพิการ 

PLO6 

CLO7 แสดงการดูแลสุขภาพสวนบุคคล ทักษะการชวยเหลือผูสูงอายุดาน
กิจวัตรประจําวันและการเคลื่อนไหว 

PLO7 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 ความรูเก่ียวกับผูสูงอายุและคนพิการ ความสําคัญ ทฤษฎี หลักการและนโยบายดานการสงเสริม

สุขภาพ ผลกระทบของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตอผูสูงอายุและคนพิการ การสื่อสารกับผูสูงอายุและคน
พิการ การจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม เรียนรูและ ฝกทักษะการชวยเหลือผูสูงอายุ
และคนพิการ การจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมสุขภาพ การอานงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL) 

 
15 28 32 60 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
  
  

๑. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ดาน
ความรู 

๓. ดานทักษะ
ทางปญญา 

๔.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

๕.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

๖. ดานทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

สภ 321 การสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุและคนพิการ 

                      

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
ผานสื่อวิดิทัศน 
 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ความรับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมายโดยใชแบบประเมิน 
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ  

1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ี
ไดมอบหมาย  

3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ผูอ่ืน 

1. จัดกิจกรรมกลุมและมอบหมาย
งานท่ีตองทํางานรวมกันเพ่ือเปด
โอกาสใหนิสิตไดแสดงบทบาทการ
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

1. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง 
จากเพ่ือน และอาจารยในการ
สัมมนา และการนําเสนอในชั้นเรียน            

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

1. การยกตัวอยางบุคคลทีเปน
แบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงานดาน
สุขภาพ 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออก การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
ระหวางเรียน 

 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

1.การสอนบรรยาย 
2.การสาธิต 
3.การฝกปฏิบัติท้ังในและนอก
หองเรียน 
4.การสัมมนา อภิปรายกลุม และการ
นําเสนอในชั้นเรียน 
5.การศึกษานอกสถานท่ี 
6.การจัดทําโครงการ 
7.มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 

1.การสอบภาคทฤษฎี 
2.การสอบภาคปฏิบัติ 
3.การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความรูจากการนําเสนอในชั้นเรียน 
4.ประเมินจากคุณภาพดานองค
ความรูในรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. การฝกปฏิบัติ 
4. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
การนําเสนอในชั้นเรียน 
5. การศึกษานอกสถานท่ี 
6. การจัดทําโครงการ 
7. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 

1.การสอบภาคทฤษฎี 
2.การสอบภาคปฏิบัติ 
3.การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความรูจากการนําเสนอในชั้นเรียน 
4.ประเมินจากคุณภาพดานองค
ความรูในรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ 

1. สอดแทรกความรูดานการวิจัย
ดานการสงเสริมสุขภาพในการ
บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 
อาน 

1. สังเกตการถาม-ตอบ และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 
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3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

- - 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

1. การฝกปฏิบัติในชั้นเรียนและใน
ชุมชน 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
การนําเสนอในชั้นเรียน 
3. การจัดทําแผนการสอนการ
สงเสริมสุขภาพ 

1.ประเมินจากการสอบโดยใช
ขอสอบท่ีเนนการประยุกตความรู 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย   
3. ประเมินจากคุณภาพแผนการสอน 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค 

- - 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ 

1. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติท้ัง
ในและนอกหองเรียน 
2. การจัดสัมมนากลุม 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมี
สวนรวมในทํากิจกรรมกลุม การ
สัมมนาโดยเพ่ือนนิสิต และอาจารย   

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

1. การสัมมนา และอภิปรายกลุม
ยอยเพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตมีบทบาท
ผูนําและผูตาม 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมี
สวนรวมในทํากิจกรรมกลุม การ
สัมมนาโดย เพ่ือนนิสิต และอาจารย   

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

- 
 

- 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง

- 
 

- 
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร
ท้ังกับบุคคลและกลุมคนในสถานการณ
ท่ีหลากหลาย และนําไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมกลุมในการสัมมนา 
และจัดทําโครงการ 
 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสารระหวางเพ่ือน อาจารยใน
ชัน้เรียน และกับชุมชน โดยอาจารย 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับผูฟง 
2. การฝกปฏิบัติในชุมชน 

1. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
ในชั้นเรียน และการจัดทําโครงการ 
โดยใชแบบประเมินการสัมมนา 
 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม   

- - 

 

6.ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ(ไมประเมินผล) 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หท
ี ่ วันที่สอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

1 10 ม.ค. 63 

บรรยาย 
- แนะนาํรายวชิา อาจารยผูสอน และการ
เรียนการสอน 
- ความหมายของผูสูงอาย ุ
- ทฤษฎีความสูงอาย ุ
- การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจและ
สังคมของผูสูงอายุ     

2   

- แนะนาํรายวชิา 
วัตถุประสงคของการ
เรียนรู รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผล 

- บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

 

อ.ยุพารัตน 
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สัป

ดา
หท

ี ่ วันที่สอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

 

 

สัมมนา  
- โรคที่เปนปญหาตอสุขภาพของผูสูงอายุและ
การปองกันโรค 

    3 - แบงกลุมยอยวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงเมื่อ
สูงอาย ุ

- นําเสนอหนาชัน้เรียน 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ยุพารัตน 
อ.ดร.ปะการัง 
 

2 17 ม.ค. 63 
  

บรรยาย 
- สุขภาพจิตผูสูงอาย ุ
- เกณฑมาตรฐานผูสูงอายุที่มีสขุภาพอนามัย
ที่พึงประสงค 
- การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ 

2     - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
มอบหมายใหทํา
รายงาน  

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ยุพารัตน 
 

สัมมนา                                                       
- สภาพการดํารงชีวิตและระบบการดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน 
: บทเรียนจากการวิจัย/บทความ 

    3 - Think pair and 
share 
- นําเสนอเร่ืองเลาจาก

ภาพ 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ยุพารัตน 
อ.ดร.ปะการัง 
 

3 24 ม.ค. 63 

ศึกษาดูงาน   
- นโยบายและการจัดระบบบริการสุขภาพ
และสังคมสาํหรับผูสูงอาย ุ
สภาพการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในชุมชน 

  4   - ศึกษาดูงาน : ณ บาน
สุทธาวาส เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

- มอบหมายใหทํา
รายงาน  

ไมมี 

อ.ยุพารัตน 
อ.ดร.ปะการัง 
 

4 31 ม.ค. 63 

สัมมนา 
- สภาพการดํารงชีวิตและระบบการดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน 

    3 - แบงกลุมยอยวิเคราะห
ขอมูลจากการดูงาน
และนาํเสนอรูปแบบ
การดูแลผูสูงอายุที่
เหมาะสม 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ยุพารัตน 
อ.ดร.ปะการัง 
 

5 7 ก.พ. 63 

บรรยาย 
- การดูแลสุขภาพสวนบุคคล ทกัษะการ
ชวยเหลือผูสูงอายุดานกิจวัตรประจําวันและ
การเคลื่อนไหว 

2     - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.พิมลพร 
 

ปฏิบัติการ :  การดูแลสุขภาพสวนบุคคล 
ทักษะการชวยเหลือผูสงูอายุดานกิจวัตร
ประจําวนัและการเคลื่อนไหว 

  3   ฝกปฏิบัติทักษะการ
ชวยเหลือผูสูงอายุกับ
เพื่อนในชั้นเรียน 

- ไมเทา รถเข็น 
เตียงผูปวย 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ยุพารัตน 
อ.ดร.ปะการัง 

สัมมนา  
- เตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาสภาพการ
ดํารงชีวิตของผูสูงอายุในชุมชน 

    2 - สัมมนากลุมยอย
วิเคราะหกรณีศึกษาที่
ไดรับมอบหมายและ
เตรียมความพรอมกอน
ปฏิบัติการ 

- ออกแบบการประเมิน
สุขภาพผูสงูอายุเพื่อ
เปนขอมูลสนบัสนุน
การสงเสริมสุขภาพ 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ยุพารัตน 
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หท

ี ่ วันที่สอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

6 14 ก.พ. 62 ปฏิบัติการ  
- การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 
และ การดูแลสุขภาพสวนบุคคลของผูสูงอาย ุ

  7   - ฝกปฏิบัตใินชุมชน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
การประเมินภาวะ
สุขภาพ และสํารวจ
ปญหา ความตองการ
ของผูสูงอาย ุ

- เคร่ืองวัด
ความดันสาย
วัด เคร่ืองชั่ง
น้ําหนัก 

อ.ธีรวริทธิ์ 
อ.ดร.พิมลพร 
อ.ยุพารัตน 
อ.ดร.ปะการัง 

7 21 ก.พ. 63 

การสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ
1     - บรรยายประกอบ 

PowerPoint 
- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.ปะการัง 

สัมมนา 
- การรวบรวม วิเคราะหปญหาและความ
ความตองการของผูสูงอายุ  
- การออกแบบกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอาย ุ

  2   - สัมมนากลุมยอยแนว
ทางการประเมิน
สุขภาพผูสงูอายุเพื่อ
เปนขอมูลสนบัสนุน
การสงเสริมสุขภาพ 

- นําเสนอผลการสัมมนา 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.ปะการัง 
อ.ยุพารัตน 
 

สัมมนา 
- การออกแบบกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอาย ุ

 2  - สัมมนากลุมยอย 
- นําเสนอผลการสัมมนา 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.ปะการัง 
อ.ยุพารัตน 
 

8 28 ก.พ. 63 

สอบกลางภาค 2      - สอบทฤษฎี -  อ.ยุพารัตน 

สอบปฏิบัติกลางภาค   4    - สอบปฏิบัต ิ - Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ยุพารัตน 
อ.ดร.ปะการัง 

9 6 มี.ค. 63 

บรรยาย 
- นิยามความพิการ 
- ประเภทคนพิการ 
- สาเหตุความพิการ และผลกระทบของความ
พิการตอสุขภาพ 

2     - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.พิมลพร 
 

สัมมนา  
- กรณีศึกษาคนพิการ 
- การสงเสริมสุขภาพคนพิการ 

    3 - แบงกลุมยอยวิเคราะห
รูปแบบการดูแล
สุขภาพจากกรณีศึกษา 
และนาํเสนอผลงาน 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร.ปะการัง 

10 13 มี.ค. 63 

บรรยาย 
- การสื่อสารและการดูแลคนพิการ  

2     - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ดร.พิมลพร 
 

ปฏิบัติการ 
- การสื่อสารและการดูแลคนพิการ  

  3   - ฝกปฎิบัติการสื่อสาร
กับคนพิการประเภท
ตางๆ 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 
- ฝาปดตา 
- ไมเทาคน

พิการ 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร. รัตนติพร     
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หท

ี ่ วันที่สอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

11 20 มี.ค. 63 

บรรยาย 
- กฎหมายที่เก่ียวของกับคนพิการ  
- นโยบายดานการสงเสริมสขุภาพ บุคคล 
องคกรที่เก่ียวของกับคนพิการ  
- การจดทะเบียนและ บริการดานตางๆ 
สําหรับคนพิการ 

2     - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.พิมลพร 
 

สัมมนา 
การประยุกตกฏหมายคนพิการ 

    3 - แบงกลุมยอยศึกษา
กฎหมายและแสดง
บทบาทสมมุติการให
คําปรึกษาดาน
กฎหมาย 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร. รัตนติพร     

12 27 มี.ค. 63 

สัมมนา                                                                  
- มุมมองคนพิการตอความพิการ 

    3 - สัมมนากลุมใหญ
รวมกับคนพิการ 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.เทอดเกียรติ   
อ.ดร.พิมลพร 
 

การออกแบบสภาพแวดลอมสาํหรับผูสูงอายุ
และคนพิการ 

1     - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.พิมลพร 
 

สัมมนา                                                                    
การออกแบบสภาพแวดลอมสาํหรับผูสูงอายุ
และคนพิการ 

    2 - ออกแบบการประเมิน
สิ่งแวดลอมสาํหรับคน
พิการประเภทตางๆ 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร.รัตนติพร     

13 3 เม.ย. 63 

ปฏิบัติการ 
- ศึกษาสภาพการดาํรงชีวติของคนพิการใน
ชุมชน 

  4   - ฝกปฏิบัติการศึกษา
สภาพการดํารงชีวิต
ของคนพิการในชุมชน 

- เคร่ืองวัด
ความดัน สาย
วัด  

- เคร่ืองชั่ง
น้ําหนัก 

อ.ธีรวริทธิ์ 
อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร.รัตนติพร 
อ.ดร.ออมใจ     

14 10 เม.ย. 63 

สัมมนา : การออกแบบสภาพแวดลอม
สําหรับผูสงูอายุและคนพิการ 

    3 - สัมมนากลุมยอยการ
ออกแบบสิ่งแวดลอม
สําหรับคนพิการที่
ไดรับมอบหมายและ
นําเสนอ 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร.รัตนติพร     

สัมมนา  
- การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจาก
การศึกษาสภาพการดาํรงชีวติของคนพิการใน
ชุมชน การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการโดยใชหลกัการสงเสริม
สุขภาพ 

    3 - สัมมนากลุมยอยการ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและนาํเสนอ 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร.รัตนติพร     

15 17 เม.ย. 63 
การจัดทําแผนการสอน 1     - บรรยายประกอบ 

PowerPoint 
 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.พิมลพร 
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หท

ี ่ วันที่สอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

ปฏิบัติการ 
- การจัดทําแผนการสอนสําหรับผูสูงอายุและ
คนพิการ 

  3   - แบงกลุมยอยจัดทาํ
แผนการสอน และ
นําเสนอหนาชัน้เรียน 

- Computer  
- LCD 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร.รัตนติพร     

16 24 เม.ย. 63 ปฏิบัติการ 
- การพัฒนาทักษะสวนบุคคลสาํหรับผูสูงอายุ
และคนพิการ 

  4   - ฝกปฏิบัติการใหสุข
ศึกษากับผูสงูอายุ/คน
พิการในชุมชน 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ธีรวริทธิ์  
อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร.รัตนติพร 
อ.ดร.ออมใจ     

17 8 พ.ค. 63 
  

สอบปฏิบัติการชวยเหลือคนพิการ   4    - สอบปฏิบัต ิ - ผาปดตา     
ไมเทา 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร.รัตนติพร 

สอบทฤษฎี  2     - สอบทฤษฎี -  อ.ดร.พิมลพร 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน(%) 

1 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 5.3) สอบกลางภาค 7 20 
2 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 5.3) สอบปลายภาค 16 20 
3 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 (1.1, 2.1, 5.3) สอบปฏิบัต ิ 7, 16 30 
4 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.3 (1.1, 1.4, 

2.1, 2.3, 5.2) 
การนําเสนอผลการสัมมนา 3, 6, 8, 9, 13 15 

 
5 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 5.3 (1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 

5.2) 
รายงานการสัมมนา 2,  6, 11 10 

6 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 5.3) ประเมินแผนการสอน 14 5 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายโดยใช
แบบประเมนิ 
2. ประเมินจากบนัทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ การสงงานที่ได
มอบหมาย  
3. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง จากเพื่อน และอาจารยในการ
สัมมนา และการนาํเสนอในชั้นเรียน            
4. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การถาม-ตอบ ในชั้นเรียนระหวาง
เรียน 

10 

2. ดานความรู 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. การสอบภาคปฏิบัต ิ
3. การประเมินโดยใชแบบประเมินความรูจากการนําเสนอในชัน้เรียน 
4. ประเมินจากคุณภาพดานองคความรูในรายงานทีไ่ดรับมอบหมาย 

50 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. ประเมินจากคุณภาพดานการสืบคนแหลงอางอิงในรายงานและการ
สัมมนา 

20 
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มคอ. 3 

2. การสังเกตการตอบคําถาม การอภิปรายในชัน้เรียน 
3.ประเมินจากการสอบโดยใชขอสอบที่เนนการประยุกตความรู  
4. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย   
5. ประเมินจากการสังเกตการตอบคําถามในหองเรียน       

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมีสวนรวมในทาํกิจกรรมกลุม การ
สัมมนา  
2. ประเมินจากคุณภาพของขอมูลดานความถูกตอง เหมาะสม และ
ทันสมัยในรายงาน 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกตการใชคณิตศาสตรหรือสถิติในการตอบคําถาม 
หรืออภิปรายในชัน้เรียน   
2. ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรมการสื่อสารระหวางเพื่อน อาจารยใน
ชั้นเรียน และกับชุมชน  
3. ประเมินจากการนาํเสนอผลงานในชั้นเรียน และการจัดทาํโครงการ  
4. สังเกตพฤติกรรมการใช เทคโนโลยสีารสนเทศ ระหวางการนาํเสนอ 

10 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 
80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 60 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1.  ปยากร หวังมหาพร (2554). ผูสูงอายุไทย : พัฒนาการเชิงนโยบายภาครัฐจากอดีตสูปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคต.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
2. สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (2546). ผูสูงอายุในประเทศไทย : ประมวลประเด็นการวิจัยท่ีสอดคลองกับ

แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564). กรงุเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย. 

3. ประเวศ วะสี (2548). คนพิการ : สุขภาวะ คุณคา ศักดิ์ศรี. คนพิการ [จุลสาร] : สุขภาวะ คุณคา ศักดิ์ศรี. 
4. นภัส แกววิเชียร และ เบญจพร สุธรรมชัย: บรรณาธิการ (2554). การดูแลสุขภาพผูสูงอายุแบบบูรณาการ. 

กรุงเทพฯ : สภาผูแทนราษฎร. 
เอกสารและขอมูลสําคัญ 

1. ผลการจดทะเบียนคนพิการท่ัวประเทศ. กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. สืบคนเม่ือ 3 
มิถุนายน 2561. จาก https://www.m-society.go.th/more_news.php?cid=81#. 

2. ขอมูลสถิติผูสูงอายุ. กรมกิจการผูสูงอายุ. สืบคนเม่ือ 1 มิถุนายน 2561. จาก
http://www.dop.go.th/main/knowledge_lists.php?id=34 
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เอกสารและขอมูลแนะนํา 
1. กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสืบคนเม่ือ 1 มิถุนายน 2561. จาก 

http://dep.go.th/th/home 
2. กรมกิจการผูสูงอายุ. กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. สืบคนเม่ือ 1มิถุนายน2561. 

จาก http://www.dop.go.th/main/ 
3. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. สืบคนเม่ือ 1มิถุนายน2561. จาก

http://thaitgri.org/?page_id=14826 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทํา
ข้ึน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน  ผลการประเมินรายวิชาเทอม 2/2561 และส่ิงท่ีปรับปรุงตองปรากฏอยูในตาราง
การสอน 

1. ปรับการเรียนการสอนเปนมอบหมายงานและศึกษาดวยตนเอง 
2. เพ่ิมชั่วโมงการเตรียมความพรอมกอนลงชุมชนสองชั่วโมง 
3. จัดลําดับการสอบและนัดนิสิตตามลําดับ 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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