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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู งพุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2559)
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการดูแลผูส้ ู งอายุ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านบริ หารจัดการการ
ดูแลผูส้ ู งอายุ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการ การตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหา และวางแผน
การจัดการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ทกั ษะและบูรณาการความรู ้ในวิชาการที่สัมพันธ์กบั วิชาชี พ
การดูแลผูส้ ู งอายุ นําไปใช้ในงานอาชีพและพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานที่ใช้ทกั ษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคหกรรมในระดับเทคนิ ค
ปฏิบตั ิการดู แลผูส้ ู งอายุ เพื่อการวางแผนและจัดระบบบริ หารจัดการให้เหมาะสมกับลักษณะการ
ดูแลผูส้ ู งอายุ
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานการดูแลผูส้ ู งอายุในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง
การใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีเมตตา อดทนและมีใจรักการบริ การ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ประเภท
วิชาคหกรรม สาขาวิชาการดูแลผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พได้แก่ มี เมตตา เสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุ จริ ต
กตัญญู อดกลั้นละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้านพฤติ กรรมลัก ษณะนิ สัย ได้แก่ ความมี วินัยความรั บผิด ชอบความรั กสามัคคี อดทน
เชื่ อมัน่ ในตนเองมีมนุ ษยสัมพันธ์ ขยัน ประหยัด พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงความปลอดภัย การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมอาชีวอนามัย เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญญา
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชี พโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ทกั ษะประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 เตรี ยมการ/บริ หารจัดการงานการดูแลผูส้ ู งอายุตามหลักการและกระบวนการ
3.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์งานการดูแลผูส้ ู งอายุตามหลักการและกระบวนการ
สาขางานธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 สํารวจและและวิเคราะห์ขอ้ มูลการตลาดเกี่ยวกับงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
3.6 วางแผนและปฏิบตั ิงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
3.7 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2559)
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการดูแลผูส้ ู งอายุ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า
83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

56 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร(2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้างนี้สาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาคหกรรม
หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอื่น หรื อมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่าที่ไม่มีพ้นื ฐานวิชาชีพ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต่อไปนี้
รหัสวิชา
3400-0019
3400-0020
3400-0021
3400-0022

ชื่ อวิชา
จิตวิทยาผูส้ ู งอายุ
สรี รวิทยา
สุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุ
ยากับอาหารผูส้ ู งอายุ

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
1-4-3

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุณ ค่าของตนและการพัฒนาตน
มี ค วามใฝ่ รู ้ แสวงหาและพั ฒ นาความรู ้ ใ หม่ มี ค วามสามารถในการใช้ เหตุ ผ ล การคิ ด วิ เคราะห์
การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่ น มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ รวมถึ งความรั บ ผิด ชอบต่ อ ตนเองและสั งคมในสั ด ส่ ว น
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย(ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
3-0-3
*-*-*

.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-2-3
*-*-*

1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
*-*-*
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2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน(15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3400-1001
3400-1002
3400-1003
3400-1004

ชื่ อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สัมมนาวิชาชีพ
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การจัดการงานวิชาชีพ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
1-2-2
1-4-3
1-2-2
2-0-2

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพ เฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3409-2001
3409-2002
3409-2003
3409-2004
3409-2005
3409-2006
3409-2007

ชื่ อวิชา
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ู งอายุ
จริ ยธรรมของผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การช่วยชีวิตเบื้องต้นของผูส้ ู งอายุ
อาหารและโภชนาการของผูส้ ู งอายุ
ศิลปะการดูแลสุ ขลักษณะและสิ่ งแวดล้อมผูส้ ู งอายุ
การเปลี่ยนแปลงของผูส้ ู งอายุ
การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพ เลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3409-2101
การดูแลผูส้ ู งอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
3409-2102
ภาวะวิกฤตของผูส้ ู งอายุกบั การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3409-2103
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการดูแลผูส้ ู งอายุ
3409-2104
การเตรี ยมความพร้อมของผูส้ ู งอายุในภาวะสุ ดท้ายของชีวิต
3409-2105
การจัดการท่องเที่ยวเพื่อผูส้ ู งอายุ
3409-2106
การดําเนินงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
3409-2107
การเงินและการบัญชีเบื้องต้นสําหรับงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
3409-2108
การตลาดสําหรับงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
3409-2109 ถึง 3409-21XX รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
x-x-x
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3409-2113
งานธุรกิจการดูแลผูส้ ู งอายุ 1
3409-2114
งานธุรกิจการดูแลผูส้ ู งอายุ 2
3409-2115
งานธุรกิจการดูแลผูส้ ู งอายุ 3
3409-2116
งานธุรกิจการดูแลผูส้ ู งอายุ 4
3409-21XX งานธุรกิจการดูแลผูส้ ู งอายุ....

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรื อหน่ วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดชื่อวิชา จุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา รวมทั้งจํานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิชาทวิภ าคี เพื่ อนําไปจัด ทําแผนการฝึ กอาชี พ การวัด และการประเมิ นผลรายวิชาให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชี พของสาขางาน ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3409-8001 หรื อรายวิชา 3409-8002 และ 3409-8003
รหัสวิชา
3409-8001
3409-8002
3409-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงการพัฒ นาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3409-8501 หรื อรายวิชา 3409-8502 และ 3409-8503
รหัสวิชา
3409-8501
3409-8502
3409-8503

ชื่ อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาคหกรรม
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กาํ หนด หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชาใน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชาและหมวดวิชาโดยต้อง
ไม่เป็ นรายวิชาที่ เคยศึ กษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่ กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่ วยกิ ตรวมใน
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
3000-9202
3000-9204
3000-9206
3000-9212
3000-9214
3000-9222
3000-9224
3000-9225

ชื่ อวิชา
สนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
สนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
สนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
สนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
สนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
ภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
สนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง3000*2004
กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

สาขาวิชาการดูแลผูส้ ู งอายุ

คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ.2559)
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ

3400-0019

จิตวิทยาผู้สูงอายุ

3-0-3

(Psychology of Elderly)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของผูส้ ู งอายุ
2. เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีผสู ้ ู งอายุและงานวิจยั
3. เข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยและการเสี ยชีวิต และการใช้ชีวิตของผูส้ ู งอายุในต่างวัฒนธรรม
4. มีเจตคติที่ดีและกิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยนรู ้ดว้ ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนคํานึงถึงความปลอดภัย และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของผูส้ ู งอายุ ทฤษฎีผสู ้ ู งอายุและงานวิจยั
การเจ็บป่ วยและการเสี ยชีวติ และการใช้ชีวิตของผูส้ ู งอายุในต่างวัฒนธรรมตามหลักการ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาจิตวิทยาในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การเปลี่ ย นแปลงและการปรั บ ตัว ของผูส้ ู งอายุ ทฤษฎี ผูส้ ู งอายุแ ละงานวิ จ ัย การ
เจ็บป่ วยและการเสี ยชีวิต และการใช้ชีวิตของผูส้ ู งอายุในต่างวัฒนธรรม

3400-0020

สรีรวิทยา
(Anatomy)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา
1. เข้าใจเกี่ ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และความสัมพันธ์ของเซลล์ เนื้ อเยื่อชนิ ดต่าง ๆ อวัยวะ โครง
กระดู กและกล้ามเนื้ อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลื อด ระบบหายใจ ระบบทางเดิ น
อาหาร ระบบทางเดินปั สสาวะ ระบบอวัยวะสื บพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ กลไกการทํางานของแต่
ละระบบในการปรับตัวเพื่อรักษาภาวะสมดุลของอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกาย
2. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการเรี ย นด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ประณี ต
รอบคอบ ปลอดภัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และความสัมพันธ์ของเซลล์ เนื้ อเยื่อชนิ ดต่าง ๆ อวัยวะ
โครงกระดู กและกล้ามเนื้ อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลื อด ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบอวัยวะสื บพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ กลไกการทํางาน
ของแต่ละระบบในการปรับตัวเพื่อรักษาภาวะสมดุลของอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกายตามหลักการ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาสรี รวิทยาในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และความสัมพันธ์ของเซลล์ เนื้อเยือ่ ชนิดต่าง ๆ อวัยวะ โครงกระดูก
และกล้ามเนื้ อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
ปั สสาวะ ระบบอวัยวะสื บพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ กลไกการทํางานของแต่ละระบบในการปรับตัวเพื่อรักษา
ภาวะสมดุลของอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกาย

3400-0021

สุ ขภาพจิตของผู้สูงอายุ
(Erotological Mental Health for Elderly )

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสุ ขภาพจิตผูส้ ู งอายุ การเปลี่ยนแปลงทัว่ ไป ปั ญหา
สุ ข ภาพจิ ต ผูส้ ู งอายุ ปฏิ กิ ริย าการปรั บ ตัว ของผูส้ ู งอายุ ความแปรปรวนทางจิ ต ผูส้ ู งอายุ การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุ และการป้องกันปัญหาของผูส้ ู งอายุ
2. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิเรี ยนด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ประหยัด อดทน
มีวินยั และมีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสุ ขภาพจิตผูส้ ู งอายุ การเปลี่ยนแปลงทัว่ ไป
ปั ญหาสุ ขภาพจิตผูส้ ู งอายุ ปฏิกิริยาการปรับตัวของผูส้ ู งอายุ ความแปรปรวนทางจิตผูส้ ู งอายุ การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุ และการป้องกันปัญหาของผูส้ ู งอายุตามหลักการ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสุ ขภาพจิตผูส้ ู งอายุ การเปลี่ยนแปลงทัว่ ไป ปั ญหา
สุ ขภาพจิตผูส้ ู งอายุ ปฏิกิริยาการปรับตัวของผูส้ ู งอายุ ความแปรปรวนทางจิตผูส้ ู งอายุ การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต
ของผูส้ ู งอายุ และการป้องกันปัญหาของผูส้ ู งอายุ

3400-0022

ยากับอาหารผู้สูงอายุ
(Drugs and Diet for Elderly)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจชนิ ด คุณสมบัติของผ้า และการดูแลรักษาผ้า หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างแบบตัด

เย็บและตกแต่งงานผ้าเบื้องต้นสําหรับใช้ในชีวิตประจําวัน
2. สามารถ เลือกผ้า วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการสร้างแบบตัดเย็บ และตกแต่งงานผ้า
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณี ต
ประหยัด สะอาด ปลอดภัยและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับตามหลักการหลักการใช้ยาและหลักการจัดอาหารของผูส้ ู งอายุ ยาที่ใช้บ่อย
ในผูส้ ู งอายุและผลข้างเคียง แนวทางการปฏิบตั ิการให้ยาผูส้ ู งอายุตามกระบวนการ
2. จัดอาหารผูส้ ู งอายุตามสภาพร่ างกายตามกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณี ต ประหยัด สะอาด ปลอดภัยและ
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การใช้ย าและหลัก การจัด อาหารของผูส้ ู งอายุ ยาที่ ใช้บ่ อยใน
ผูส้ ู งอายุและผลข้างเคียง แนวทางการปฏิบตั ิการให้ยาผูส้ ู งอายุ แนวทางและฝึ กปฏิบตั ิการจัดอาหารผูส้ ู งอายุ
ตามสภาพร่ างกาย

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ.2559)
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
 กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001–1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์กร

3-0-3

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001–2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2-2-3

 กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน ประเภทวิชาคหกรรม
3400-1001
สัมมนาวิชาชีพ
3400-1002
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
3400-1003
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3400-1004
การจัดการงานวิชาชีพ

1-2-2
1-4-3
1-2-2
2-0-2

3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ การจัดการองค์การและองค์กร หลักการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ต
หลักการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัด การงานอาชี พ โดยประยุก ต์ใ ช้ห ลัก การจัด การองค์ก าร การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพขององค์กร และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลัก การจัด การองค์ก ารและองค์ก ร การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม
ผลผลิตการจัดการความเสี่ ยง และการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์กรตามหลักการ
3. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิม่ ผลผลิต
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยงและความขัดแย้งในงานอาชีพ
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์กร การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต การจัดการความเสี่ ยงและความขัดแย้งในองค์กร กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํา
กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
เข้าใจเกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคมระบบเครื อข่ ายคอมพิเวเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2.
สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านจัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสาร
ข้อมูลสารสนเทศในงานอาชี พโดยใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคมและโปรแกรม
สําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
3.
มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1.
แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการและกระบวนการสื บค้น จัด ดําเนิ น การและสื่ อสารข้อมู ล
สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครื อข่ายคอมพิเวเตอร์
และสารสนเทศและโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2.
ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3.
จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4.
นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

 กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน ประเภทวิชาคหกรรม
3400–1001
สั มมนาวิชาชีพ
(Vocational Seminar)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรู ปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การเตรี ยมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. มีทกั ษะในการจัดสัมมนาวิชาชีพ
4. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดสัมมนา
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถทํางานเป็ นทีมและมีทศั นคติที่ดีต่องานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย หลักการและรู ปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวางแผน การเตรี ยมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. จัดสัมมนาได้ตามลักษณะวิชาชีพ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพได้ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ความหมาย หลัก การและรู ป แบบการสั ม มนาวิ ช าชี พ วางแผน
เตรี ยมการและดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ จัดสัมมนาได้ตามลักษณะวิชาชีพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัด
สัมมนาวิชาชีพ

3400–1002

เทคนิคการนําเสนอผลงาน
( Presentation Techniques )

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน
2. มีทกั ษะในเลือกใช้เทคนิคการนําเสนอผลงาน
3. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถทํางานเป็ นทีม และมีทศั นคติที่ดีต่องานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน
2. เลือกใช้เทคนิคการนําเสนอผลงานได้ตามการใช้งาน
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานได้ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ความหมาย หลัก การ และประเภทของการนําเสนอผลงาน การ
วางแผน เทคนิคการนําเสนอผลงาน การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการนําเสนอผลงาน

3400–1003

การพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์
( Development Creative )

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3. มีทกั ษะในการนําความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงาน
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างสรรค์
ผลงานและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
นําความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงานได้ตามหลักการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ นําความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงาน การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
สร้างสรรค์ผลงาน

3400–1004

การจัดการงานวิชาชีพ
(Vocational Management)

2–0-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. รู ้และเข้าใจ การวิเคราะห์งานตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. มีทกั ษะในการดําเนินงานธุรกิจ และการบริ การด้านวิชาชีพ
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานวิชาชีพ
5. มีเจตคติที่ดี ปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ ตามจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. ดําเนินงานธุรกิจและการบริ การในงานวิชาชีพ
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ หลัก การจัด การ กระบวนการจัด การธุ รกิ จ วิ เคราะห์ งานตาม
กระบวนการจัดการงานวิช าชี พ ดําเนิ น งานธุ รกิ จและบริ การด้านวิชาชี พ นําเทคโนโลยีม าประยุก ต์ใช้
ในการจัดการงานวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพ เฉพาะ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ.2559)
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ

3409 – 2001

ความรู้พืน้ ฐานในการดูแลผู้สูงอายุ
(Basic Knowledge of Elderly Care)

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของผูส้ ู งอายุและการดูแล รู ปแบบของการดูแล หน้าที่ ความ
รับผิดชอบและจรรยาบรรณของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
หลักการบริ หารงาน เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ การใช้เทคโนโลยีในการบริ การ ปัญหา
และการแก้ไขในการดูแลผูส้ ู งอายุ
2. สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และเทคโนโลยีในการดูแลผูส้ ู งอายุตามหลักการ
และวิธีการ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย
รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั ตรงต่อเวลาและมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความสําคัญของผูส้ ู งอายุและการดูแล รู ปแบบของการดูแล หน้าที่ ความ
รั บ ผิด ชอบและจรรยาบรรณของผูด้ ู แ ลผูส้ ู งอายุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ องใช้ในการดู แ ล
ผูส้ ู งอายุ หลักการดําเนิ นงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีในการบริ การ ปั ญหาและ
การแก้ไขปัญหาในการดูแลผูส้ ู งอายุตามหลักการ
2. ใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้และเทคโนโลยีในการดูแลผูส้ ู งอายุตามหลักการและวิธีการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลาและมีมนุษยสัมพันธ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความสําคัญของผูส้ ู งอายุและการดูแล รู ปแบบของการดูแล หน้าที่
ความรั บผิดชอบและจรรยาบรรณของผูด้ ู แลผูส้ ู งอายุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ในการดู แลผูส้ ู งอายุ
หลักการดําเนิ นงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีในการบริ การ ปั ญหา การแก้ไขปั ญหาในการดูแล
ผูส้ ู งอายุ และการปฏิบตั ิการดูแลผูส้ ู งอายุเบื้องต้น

3409 – 2002

จริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Ethics and Law of Elderly)

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนวิธีการการดูแลผูส้ ู งอายุ จริ ยธรรมของผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ ความรู ้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ การทางสังคมสําหรับผูส้ ู งอายุ
2. สามารถวางแผนและฝึ กปฏิบตั ิการดูแลผูส้ ู งอายุตามสถานการณ์และสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีจรรยาบรรณ
มีวินยั ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนวิธีการการดูแลผูส้ ู งอายุ จริ ยธรรมของผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ การทางสังคมสําหรับผูส้ ู งอายุตาม
หลักการ
2. วางแผนและฝึ กปฏิบตั ิการดูแลผูส้ ู งอายุตามสถานการณ์และสิ่ งแวดล้อมตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีจรรยาบรรณ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการวางแผนวิธีการดูแลผูส้ ู งอายุ จริ ยธรรมของผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ ความรู ้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ การทางสังคมสําหรับผูส้ ู งอายุ และฝึ กปฏิบตั ิการดูแล
ผูส้ ู งอายุตามสถานการณ์และสิ่ งแวดล้อม

3409 – 2003

การช่ วยชีวติ เบื้องต้ นของผู้สูงอายุ
(Basic Lift for Elderly)

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ โรคและอาการของโรคที่ พ บบ่ อ ยในผูส้ ู งอายุ วิธี สังเกตอาการ การช่ วยชี วิ ต
เบื้องต้น ฝึ กปฏิบตั ิการสังเกตอาการ และการช่วยชีวิตเบื้องต้น
2. สามารถสังเกตอาการ และการช่วยชีวิตเบื้องต้น
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ในการปฏิ บ ัติงานด้วยความรั บ ผิดชอบ ประหยัด เอาใจใส่ มี วินัย
รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโรคและอาการของโรคที่พบบ่อยในผูส้ ู งอายุ วิธีสงั เกตอาการ การช่วยชีวิต
เบื้องต้น ฝึ กปฏิบตั ิการสังเกตอาการ และการช่วยชีวิตเบื้องต้นตามหลักการ
2. สังเกตอาการและช่วยชีวิตเบื้องต้นของผูส้ ู งอายุตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ประหยัด เอาใจใส่ มีวินยั รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโรคและอาการของโรคที่พบบ่อยในผูส้ ู งอายุ วิธีสงั เกตอาการ การช่วยชีวิต
เบื้องต้น ฝึ กปฏิบตั ิการสังเกตอาการและการช่วยชีวิตเบื้องต้น

3409 – 2004

อาหารและโภชนาการผู้สูงอายุ
(Food and Nutrition for the Elderly)

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ของไทย หลักโภชนาการ การกําหนดอาหารตามความต้องการ
ของผูส้ ู งอายุ การคํานวณสารอาหาร ประกอบ ตกแต่ งและตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหารของ
ผูส้ ู งอายุ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพสําหรับผูส้ ู งอายุ
2. สามารถกําหนดอาหาร คํานวณความต้องการสารอาหารประกอบตกแต่งและตรวจสอบคุณภาพ
อาหารของผูส้ ู งอายุและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดี ในการปฏิ บ ัติงานด้วยความรั บ ผิดชอบ ประหยัด เอาใจใส่ มี วินัย
รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ของไทย หลักโภชนาการ การกําหนดอาหารตามความ
ต้องการของผูส้ ู งอายุ การคํานวณสารอาหาร ประกอบ ตกแต่งและตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ของผูส้ ู งอายุ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพสําหรับผูส้ ู งอายุ
2. กําหนดอาหาร คํานวณความต้องการสารอาหารตามหลักโภชนาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบตกแต่ง และตรวจสอบคุณภาพอาหารของผูส้ ู งอายุตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ประหยัด เอาใจใส่ มีวินยั รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ของไทย หลักโภชนาการ การกําหนดอาหารตามความ
ต้องการของผูส้ ู งอายุ การคํานวณสารอาหาร การประกอบตกแต่งและตรวจสอบคุณภาพอาหารของผูส้ ู งอายุ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพสําหรับผูส้ ู งอายุ

3409 – 2005

ศิลปะการดูแลสุ ขลักษณะและสิ่ งแวดล้อมผู้สูงอายุ
(Environment and Hygienic of Art for the Elderly)

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ หลักการและความสําคัญ ของศิ ลปะการดู แลสุ ขลักษณะและสิ่ งแวดล้อมของ
ผูส้ ู งอายุ หลักการรั กษาความสะอาด ความมี ระเบี ยบวินัย หลักความปลอดภัยของผูส้ ู งอายุ
หลักการจัดสิ่ งแวดล้อมตามช่ วงวัยผูส้ ู งอายุ ฝึ กปฏิ บตั ิศิลปะการดู แลสุ ขลักษณะและการจัด
สิ่ งแวดล้อมของผูส้ ู งอายุ
2. สามารถดูแลสุ ขลักษณะและจัดสิ่ งแวดล้อมของผูส้ ู งอายุ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยรอบคอบ
ปลอดภัยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของศิลปะการดูแลสุ ขลักษณะและสิ่ งแวดล้อม
ของผูส้ ู งอายุ หลักการรักษาความสะอาด ความมีระเบียบวินยั หลักความปลอดภัยของผูส้ ู งอายุ
หลักการจัดสิ่ งแวดล้อมตามช่วงวัยผูส้ ู งอายุ ฝึ กปฏิบตั ิศิลปะการดูแลสุขลักษณะและการจัด
สิ่ งแวดล้อมของผูส้ ู งอายุตามหลักการ
2. ดูแลสุ ขลักษณะและจัดสิ่ งแวดล้อมของผูส้ ู งอายุตามหลักการและวิธีการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย รอบคอบปลอดภัย มีมนุษยสัมพันธ์
มีวินยั และตรงต่อเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของศิลปะการดูแลสุ ขลักษณะและสิ่ งแวดล้อม
ของผูส้ ู งอายุ หลักการรักษาความสะอาด ความมีระเบียบวินยั หลักความปลอดภัยของผูส้ ู งอายุ หลักการจัด
สิ่ งแวดล้อมตามช่วงวัยผูส้ ู งอายุ ฝึ กปฏิบตั ิศิลปะการดูแลสุ ขลักษณะและการจัดสิ่ งแวดล้อมของผูส้ ู งอายุ

3409 – 2006

การเปลีย่ นแปลงในผู้สูงอายุ
(Changes in the Elderly)

1- 4 - 3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับช่วงวัยของผูส้ ู งอายุ การเปลี่ยนแปลงผูส้ ู งอายุตามช่วงวัย ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคมของผูส้ ู งอายุ ปัญหาที่พบบ่อยและการช่วยเหลือ
เบื้องต้นตามภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงในผูส้ ู งอายุ
2. สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นตามภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงในผูส้ ู งอายุ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยใจรัก ความรับผิดชอบ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย มี
เมตตารอบคอบ ปลอดภัย ขยัน อดทน เสี ยสละและมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ ช่ ว งวัย ของผูส้ ู งอายุ การเปลี่ ย นแปลงผูส้ ู ง อายุต ามช่ ว งวัย ปั จ จัย ที่ มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคมของผูส้ ู งอายุ ปัญหาที่พบบ่อยและ
การช่วยเหลือเบื้องต้นตามภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในผูส้ ู งอายุตามหลักการ
2. ช่วยเหลือเบื้องต้นผูส้ ู งอายุตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยใจรัก มีความรับผิดชอบ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยมีเมตตา รอบคอบปลอดภัย
ขยันอดทน เสี ยสละและมีมนุษยสัมพันธ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ช่ ว งวัย ของผูส้ ู งอายุ การเปลี่ ย นแปลงผูส้ ู งอายุต ามช่ ว งวัย ปั จ จัย ที่ มี
ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงด้านร่ างกาย จิ ต ใจ และสั งคมของผูส้ ู ง อายุ ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยและการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นตามภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงในผูส้ ู งอายุ

3409 – 2007

การจัดกิจกรรมนันทนาการสํ าหรับผู้สูงอายุ
(Recreational Activity for the Elderly)

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การจัด กิ จ กรรมนั น ทนาการสํ า หรั บ ผู ้สู ง อายุ ประเภทของกิ จ กรรม
นัน ทนาการสําหรั บ ผูส้ ู งอายุ การเลื อกวัส ดุ อุป กรณ์ การจัด กิ จกรรมนัน ทนาการและการ
เคลื่อนไหว การฝึ กอาชีพ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. สามารถจัด กิ จ กรรมนั น ทนาการ ฝึ กอาชี พ และใช้ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น และพัฒ นากิ จ กรรม
นันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยรอบคอบ
ปลอดภัยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ตามหลักการ
2. จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึ กอาชีพและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนากิจกรรมนันทนาการ
สําหรับผูส้ ู งอายุตามหลักการและวิธีการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย รอบคอบปลอดภัย มีมนุษยสัมพันธ์
มีวินยั และตรงต่อเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมนันทนาการและการเคลื่อนไหว การ
ฝึ กอาชีพ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนากิจกรรมนันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพ เลือก
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ.2559)
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ

3409 – 2101

ภาวะวิกฤตของผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้ น
(Care for the Elderly Who can not Help Themselves)

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับการสังเกตอาการ และการดู แลช่ วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้ องต้นแก่ ผูส้ ู งอายุที่มี
อาการป่ วยที่ เกิ ดจากสภาพของเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นโดยไม่เป็ นปกติ วิธีการเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วย
การประเมินภาวะวิกฤต และการส่ งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผสู ้ ู งอายุ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบเอาใจใส่ อ่อนโยน
มีเมตตา เสี ยสละ สะอาด และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสังเกตอาการ และการดูแลช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผสู ้ ู งอายุ
ที่มีอาการป่ วยที่เกิดจากสภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็ นปกติ วิธีการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
การประเมินภาวะวิกฤต และการส่ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผสู ้ ูงอายุ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ เอาใจใส่ อ่อนโยน มีเมตตา เสี ยสละ สะอาดและ
มีมนุษยสัมพันธ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสังเกตอาการ และการดูแลช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผสู ้ ู งอายุ
ที่มีอาการป่ วยที่เกิดจากสภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็ นปกติ วิธีการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย การประเมิน
ภาวะวิกฤตและการส่ งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3409 – 2102

การดูแลผู้สูงอายุทชี่ ่ วยเหลือตนเองไม่ ได้
(Care for the Elderly who can not Help Themselves )

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ู งอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
2. สามารถดูแลผูส้ ู งอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยใจรัก มีความรับผิดชอบปลอดภัย มีเมตตา
เอาใจใส่ และพูดจาสุ ภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการดูแลผูส้ ู งอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ตามหลักการ
2. ดูแลผูส้ ู งอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยใจรัก มีความรับผิดชอบ ปลอดภัย มีเมตตา เอาใจใส่ และพูดจาสุ ภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการดูแลผูส้ ู งอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ การกระตุน้ การรับรู ้และความ
ทรงจํา การดูแลการรับประทานอาหารและการดื่มนํ้า การยืดเหยียดกล้ามเนื้ อ การออกกําลังกายเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และการดูแลด้านจิตใจ

3409 – 2103

ระบบสารสนเทศเพื่องานการดูแลผู้สูงอายุ
(Information Systemsfor the Business of Elderly Care)

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานการดูแลผูส้ ู งอายุ และการ
สื่ อสารกับลูกค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย รอบคอบ
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และคํานึงถึงประโยชน์ของส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานการดูแลผูส้ ู งอายุตามหลักการ
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานและปฏิบตั ิงานการดูแลผูส้ ู งอายุตาม
หลักการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย รอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
และคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานการดูแลผูส้ ู งอายุ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ กบั ระบบสารสนเทศในการดําเนิ นงานและปฏิบตั ิงานของแผนกต่าง ๆ ในสถานประกอบการ
การดูแลผูส้ ู งอายุ การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

3409 – 2104

การเตรียมความพร้ อมของผู้สูงอายุในภาวะสุ ดท้ ายของชีวติ
(Preparation of the Elderly for the Last Stage)

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับความรู ้ เบื้องต้นในการดู แลผูส้ ู งอายุภาวะสุ ดท้ายของชี วิต การจัดพิธีกรรมทาง
ศาสนา กฎหมาย การจัดการเกี่ยวกับอารมณ์ของผูส้ ู งอายุในภาวะสุ ดท้ายของชีวิต
2. สามารถนําความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการเตรี ยมความพร้อม
ของผูส้ ู งอายุในภาวะสุ ดท้ายของชีวิต
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย เอาใจใส่
อ่อนโยน อดทน เสี ยสละ และมีเมตตา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นในการดูแลผูส้ ู งอายุภาวะสุ ดท้ายของชีวิตการจัดพิธีกรรม
ทางศาสนา กฎหมาย การจัดการเกี่ ยวกับอารมณ์ ของผูส้ ู งอายุในภาวะสุ ดท้ายของชี วิตตาม
หลักการ
2. จัด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มของผู ้สู ง อายุ ใ นภาวะสุ ด ท้า ยของชี วิ ต ตามหลัก การและ
กระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย เอาใจใส่ อ่อนโยน อดทน เสี ยสละและมี
เมตตา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นในการดูแลผูส้ ู งอายุภาวะสุ ดท้ายของชีวิต การจัดพิธีกรรม
ทางศาสนา กฎหมาย การจัดการเกี่ยวกับอารมณ์ของผูส้ ู งอายุในภาวะสุ ดท้ายของชีวิต

3409 – 2105

การจัดการท่ องเทีย่ วเพื่อผู้สูงอายุ
(Travel Management for the Elderly)

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวเพื่อผูส้ ู งอายุ การจัด พัฒนา และ
ควบคุมคุณภาพโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ การประสานงานในการจัดการ
นําเที่ยว และการดูแลผูส้ ู งอายุในขณะท่องเที่ยว
2. สามารถจัด พัฒนา และควบคุมคุณภาพโปรแกรมท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย ขยัน อดทน
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวเพื่อผูส้ ู งอายุ การจัด พัฒนา
และควบคุมคุณภาพโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ การประสานงานในการ
จัดการนําเที่ยว และการดูแลผูส้ ู งอายุในขณะท่องเที่ยวตามหลักการ
2. จัด พัฒนา และควบคุมคุณภาพโปรแกรมท่องเที่ยวของผูส้ ู งอายุตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัยขยัน อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวเพือ่ ผูส้ ู งอายุ การจัด พัฒนา
และควบคุมคุณภาพโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ การประสานงานในการจัดการนําเที่ยว
และการดูแลผูส้ ู งอายุในขณะท่องเที่ยว

3409 – 2106

การดําเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ
(The Elder Care )

1-4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการดําเนิ นงานการดูแลผูส้ ู งอายุ รู ปแบบงานการดูแลผูส้ ู งอายุ การ
เขี ยนแผนธุ รกิ จ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ปั ญ หาที่ เกี่ ยวข้องในการดําเนิ น งานการดู แ ลผูส้ ู งอายุ
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจการดูแลผูส้ ู งอายุในอนาคต
2. สามารถเขียนแผนธุรกิจการดําเนินงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิ บตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ กระตื อรื อร้ น เป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้อย รอบคอบ ใช้วาจาสุ ภาพและมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการดําเนินงานการดูแลผูส้ ู งอายุ รู ปแบบงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
การเขี ย นแผนธุ ร กิ จ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ปั ญหาที่ เกี่ ย วข้ อ งในการดํ า เนิ นงานธุ ร กิ จ
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจการดูแลผูส้ ู งอายุในอนาคต
2. เขียนแผนธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย รอบคอบ ใช้วาจาสุ ภาพ
และมีมนุษยสัมพันธ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ วิธีการดําเนิ นงานการดูแลผูส้ ู งอายุ รู ปแบบงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
การเขียนแผนธุ รกิ จ การควบคุ มคุ ณ ภาพ ปั ญ หาที่ เกี่ ยวข้องในการดําเนิ น งานธุ รกิ จ จรรยาบรรณของผู ้
ประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจการดูแลผูส้ ู งอายุในอนาคต

3409 – 2107

การเงินและการบัญชีเบื้องต้ นสํ าหรับงานการดูแลผู้สูงอายุ
1- 4 -3
(Fundamentals of Finance and Accounting for Hospitality Management for the
Elderly)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นทางการเงินและการบัญชีที่ใช้ในงานการดูแลผูส้ ู งอายุ รู ปแบบ
ทางการบัญชีเบื้องต้น การวางแผนและจัดทํางบดุล ต้นทุนกําไร และการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
2. สามารถจัดทําบัญชีเบื้องต้น
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ต่ อ การปฏิ บ ัติ งานด้ว ยความรั บ ผิด ชอบ รอบคอบ มี จ รรยาบรรณ
ซื่อสัตย์ มีวินยั และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นทางการเงินและการบัญชีที่ใช้ในงานการดูแลผูส้ ูงอายุ
รู ปแบบทางการบัญชีเบื้องต้น การวางแผนและจัดทํางบดุล ต้นทุนกําไร และการวิเคราะห์
กรณี ศึกษา
2. จัดทําบัญชีเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ มีวินยั และตรงต่อเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความรู ้ เบื้ องต้นทางการเงิ นและการบัญ ชี ที่ใช้ในงานการดู แลผูส้ ู งอายุ
รู ปแบบทางการบัญชีเบื้องต้น การวางแผนและจัดทํางบดุล ต้นทุนกําไร และการวิเคราะห์กรณี ศึกษา

3409 – 2108

การตลาดสํ าหรับงานการดูแลผู้สูงอายุ
(Marketing for Elderly Care Business)

1- 4 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นและแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมทาง
การตลาด ประเภทของตลาดในงานการดู แ ลผูส้ ู งอายุ วางแผนและพัฒ นากลยุท ธ์ ท าง
การตลาดในงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
2. สามารถวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์
มีวินยั ตรงต่อเวลาและสามารถทํางานเป็ นทีม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้น และแนวคิ ดทางการตลาด พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค ส่ ว น
ประสมทางการตลาด ประเภทของตลาดในงานการดูแลผูส้ ู งอายุ วางแผนและพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดในงานการดูแลผูส้ ู งอายุ
2. วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในงานการดูแลผูส้ ู งอายุตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิ บ ัติงานด้ว ยความรั บ ผิด ชอบ ขยัน อดทน มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ มี วิ นัย ตรงต่ อ เวลาและ
สามารถทํางานเป็ นทีม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้น และแนวคิ ด ทางการตลาด พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค ส่ ว น
ประสมทางการตลาด ประเภทของตลาดในงานการดูแลผูส้ ู งอายุ วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
ในงานการดูแลผูส้ ู งอายุ

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
3409-8001
3409-8002
3409-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-4
*-*-2
*-*-2

3409-8001

ฝึ กงาน
(On-the-Job Training)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
เทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค
โดยผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

3409-8002

ฝึ กงาน 1
(On-the-Job Training 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จน
เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
เทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค
โดยผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึ กและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

3409-8003

ฝึ กงาน 2
(On-the-Job Training 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
เทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค
โดยผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 3409-8002 ในสถานประกอบการ
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรื อแห่งใหม่)

คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
3409-8501
3409-8502
3409-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-4
*-*-2
*-*-2

3409-8501

โครงการ
*-*-4
(Project)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบู รณาการความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ างและหรื อ พัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการศึ ก ษาค้น คว้า เพื่ อ สร้ า งและหรื อ พัฒ นางานอาชี พ ด้ว ยความ
รับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขา
วิชาชี พ ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการ
ปฏิบตั ิงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ
การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอ
ผลงานโครงการ ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

3409-8502

โครงการ 1
*-*-2
(Project 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบู รณาการความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ างและหรื อ พัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการศึ ก ษาค้น คว้า เพื่ อ สร้ า งและหรื อ พัฒ นางานอาชี พ ด้ว ยความ
รับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขา
วิชาชี พ ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการ
ปฏิบตั ิงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ
การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอ
ผลงานโครงการ ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

3409-8503

โครงการ 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบู รณาการความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ างและหรื อ พัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการศึ ก ษาค้น คว้า เพื่ อ สร้ า งและหรื อ พัฒ นางานอาชี พ ด้ว ยความ
รับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพ ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการ
ปฏิบตั ิงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ
การดําเนิ นงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอ
ผลงานโครงการ ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่องจากรายวิชา 3409-8502 หรื อเป็ น
โครงการใหม่)

