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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูจ้ดัการเรยีนรูส้ าหรบัผูส้งูอาย ุ

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

26001 ธรรมชาตแิละพฒันาการของผูส้งูอายุ (6 หนว่ยกติ) 

 Nature and Development of the Older Adults 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. ความรู ้ความเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้กีย่วกับความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาต ิและจติวทิยาพัฒนาการของ    

ผูส้งูอายุ ตลอดจนทฤษฎกีารสงูอายุ กระบวนการการเปลีย่นแปลงของผูส้งูอายุ 

 2. สามารถวเิคราะห์โครงสรา้งประชากรของผูส้งูอายุ วเิคราะห์ประเด็นปัญหาการจัดการศกึษาส าหรับ

ผูส้งูอาย ุ

 3. สามารถสง่เสรมิการด าเนนิชวีติทีม่สีขุทางดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม จรยิธรรม และสตปัิญญา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาต ิและพัฒนาการของผูส้งูอายุ ต่อการพัฒนาการทางดา้นร่างกาย จติใจ 

สังคม จรยิธรรม และสตปัิญญา การดูแลสขุภาพกาย ใจ สังคมของผูส้งูอายุ โครงสรา้งประชากรของผูส้งูอายุ ทฤษฎี

ผูส้งูอาย ุกระบวนการการเปลีย่นแปลงของผูส้งูอาย ุการสง่เสรมิการด าเนนิชวีติทีม่คีวามสขุ 

26002 การเรยีนรูเ้พือ่ชวีติส าหรบัผูส้งูอาย ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Learning for Life of the Older Adults 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความจ าเป็นในการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ ในบรบิทของเศรษฐกจิ สังคม 

  โครงสรา้งประชากร และสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูส้งูอายุ การจัดการเรยีนรูใ้นรูปแบบตา่งๆ 

ทัง้การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  ซึง่ประกอบดว้ยการจัดกจิกรรมการเรียนรูแ้ละ

การสรา้งแหลง่เรยีนรู ้

 3. ความรูค้วามเขา้ใจถงึบทบาทหนา้ทีข่องสถานศกึษา ครู ผูจั้ดการศกึษา ภูมปัิญญาและชมุชนในการ

  จัดการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

 4. สามารถประยุกตแ์นวคดิและหลักการการจัดการเรียนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูสู้งอายุไปสู่การปฏบิัต ิ

  ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอคคลอ้งกบับรบิทของชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเรยีนรูก้บัชวีติ ความจ าเป็นของการเรยีนรูข้องผูส้งูอาย ุ รูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูส้งูอายุ 

หลักการจัดการเรียนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูส้งูอายุ ลักษณะการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ การจัดกจิกรรมการศกึษานอก

ระบบส าหรับผูส้งูอายุ ซึง่ครอบคลมุ การพัฒนาหลักสตูรส าหรับผูส้งูอายุ  เทคนคิการจัดการเรยีนรูแ้ละการประเมนิ

การเรียนรูข้องผูส้งูอายุ การศกึษาตามอัธยาศัยและแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ ผูจั้ดการเรียนรูส้ าหรับผูสู้งอายุ 

บทบาทของสถาบันการศกึษา ครูผูส้อน ภูมปัิญญาและชุมชนกับการจัดการเรียนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูสู้งอายุ  

การจัดการฝึกอบรมความรูแ้กผู่ส้งูอาย ุและแนวโนม้การจัดการเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูส้งูอาย ุ
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26003 สือ่เพือ่การเรยีนรูส้ าหรบัผูส้งูอาย ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Media for the Older Adults 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่เพือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่เพือ่การเรยีนรูป้ระเภทตา่งๆ 

 3. สามารถวเิคราะห ์วางแผน ออกแบบ ผลติ เลอืกใช ้และประเมนิผลสือ่เพือ่การเรยีนรู ้

 4. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับสือ่เพือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายใุนสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความจ าเป็นในการเรยีนรูจ้ากสือ่ของผูส้งูอายุ บรบิทเกีย่วกับสือ่ส าหรับผูส้งูอายุ หลักการเรยีนรูส้ าหรับ

ผูสู้งอายุ ประเภทของสือ่การเรียนรู ้หลักการวเิคราะห์ การวางแผน การออกแบบ การผลติ การเลอืกใช ้และ

ประเมนิผลสือ่เพื่อการเรียนรู ้การประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับสือ่เพื่อการเรียนรูส้ าหรับผูส้งูอายุในสถานการณ์ต่างๆ 

การใหค้วามรูแ้กผู่ส้งูอายใุนการรูเ้ทา่ทนัสือ่และการเลอืกใชส้ือ่ 

26004 การบรหิารและจดัการเรยีนรูส้ าหรบัผูส้งูอาย ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Administration and Management for the Older Adults 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและแนวคดิการบรหิารจัดการการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

 2. มคีวามสามารถในการประยุกตใ์ชห้ลักการ แนวคดิของการบรหิารจัดการการเรียนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ 

  กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ สทิธปิระโยชน์และ

  การคุม้ครอง รวมทัง้สวัสดกิารเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ การประชาสมัพันธเ์พือ่สง่เสรมิ

  การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุและเครอืขา่ยเพือ่บรหิารจัดการการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

 3. มคีวามสามารถบรหิารจัดการระบบฐานขอ้มลูหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

 4. มคีวามสามารถวเิคราะหแ์นวโนม้การบรหิารการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและแนวคดิการบรหิารการศกึษาส าหรับผูส้งูอายุ หลักการวางแผนการศกึษาส าหรับผูส้งูอายุ 

หลักการบรหิารองคก์รส าหรับผูส้งูอายุ บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษาส าหรับผูส้งูอายุ หลักการบรหิารบคุลากร 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษาส าหรับผูสู้งอายุ หลักการบริหารวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานทีเ่พื่อการศกึษาส าหรับ

ผูส้งูอายุ หลักการบรหิารงบประมาณการศกึษาส าหรับผูส้งูอายุ หลักการบรหิารการก ากับดแูลและนเิทศการศกึษา

ส าหรับผูสู้งอายุ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการศกึษาส าหรับผูสู้งอายุ นโยบายที่เกี่ยวขอ้งกับการศกึษาส าหรับ

ผูส้งูอายุ สทิธปิระโยชน์และการคุม้ครองเพื่อสง่เสรมิการศกึษาส าหรับผูส้งูอายุ สวัสดกิารเพื่อสง่เสรมิการศกึษา

ส าหรับผูสู้งอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการการเรียนรู ส้ าหรับผูสู้งอายุ  

การประชาสมัพันธเ์พือ่สง่เสรมิการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุแนวโนม้การบรหิารจัดการการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

26005 กรณีศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัผูส้งูอาย ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Cases Study of Learning Activities for the Older Adults 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถวเิคราะหก์รณีศกึษาในประเด็นสถานการณ์ ปัญหา และความตอ้งการของผูส้งูอาย ุ

 2. สามารถวเิคราะหก์ารจัดกรณีศกึษาเกีย่วกับกจิกรรมการศกึษาเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

  ใหส้อดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและวัฒนธรรม 

 3. สามารถวเิคราะหก์รณีศกึษาในประเด็นการจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับการเรยีนรูใ้หเ้หมาะกบัผูส้งูอาย ุ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหก์รณีศกึษาในประเด็นสถานการณ์ ปัญหา และความตอ้งการของผูส้งูอายุ การวเิคราะห ์

การจัดกรณีศกึษาเกีย่วกับกจิกรรมการศกึษาเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายใุหส้อดคลอ้งกับบรบิททางสังคม

และวฒันธรรม และวเิคราะหก์รณีศกึษาในประเด็นการจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับการเรยีนรูใ้หเ้หมาะกบัผูส้งูอาย ุ
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