
มคอ. 5  รายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา 

รายละเอียดของกระบวนวิชา 
1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์      สาขาวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ  
   Faculty of Nursing       Gerontological Nursing Program 
3. รหสักระบวนวิชา  พย.อส. 725 (564725) 
 ชื่อกระบวนวิชา  การพยาบาลผู้สงูอายขุัน้สงู 3   
     Advanced Gerontological Nursing 3 
4. หน่วยกติ   2(2-0-4)  

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
 1.1 กระบวนวิชานีใ้ช้ส าหรับ 

  หลกัสตูร  พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต     สาขาวิชาการพยาบาลผู้สงูอาย ุ 
  หลายหลกัสตูร      
1.2 ประเภทของกระบวนวิชา           

                วิชาบงัคบั     ในสาขาวิชา    นอกสาขา  
 วิชาเลือก     ในสาขาวิชา    นอกสาขา  
 วิชาตามเง่ือนไขของสาขาวิชา     
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน        
2.1  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.กนกพร สคุ าวงั           
2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  
        1. ผศ.ดร.กนกพร สคุ าวงั           
            2. รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศขุะ          
            3. ผศ.ดร.โรจนี จินตนาวฒัน์ 

3. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน    
 ภาคการศกึษาท่ี   2     ชัน้ปีท่ี    1  
4. สถานที่เรียน     
 ในสถานท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 นอกสถานท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(ระบ)ุ ............................................. 

5. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
    เป็นรายบุคคล   1   ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 



 
หมวดที่ 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ              คณะ
พยาบาลศาสตร์   
 พย.สอ. 725 (564725)           การพยาบาลผู้สูงอายุขัน้สูง 3   
 2(2-0-4) 
ลักษณะกระบวนวิชา    บรรยาย        ปฏิบัตกิาร           
   ฝึกปฏิบัต ิ     วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 
การวัดและประเมินผล             A-F                            S/U                       P 
 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :         ไม่มี   
 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
            สถานการณ์ด้านผู้สงูอาย ุ นโยบาย และแผนด้านผู้สงูอาย ุ กฎหมาย ระบบบริการส าหรับผู้สงูอายุ
และจริยธรรมในการดแูลผู้สงูอาย ุ  ทฤษฏีการสงูอาย ุ  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่สขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพใน
ผู้สงูอาย ุแนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสขุภาพและการปอ้งกนัความเจ็บป่วยในผู้สงูอาย ุกลยทุธ์ในการ
สร้างเสริมสขุภาพและปอ้งกนัโรคในผู้สงูอาย ุ การจดัการภาวะเส่ียง และการประเมินผลลพัธ์ทางการ
พยาบาลแบบองค์รวมในผู้สงูอายทุัง้ท่ีมีสขุภาพดีและท่ีมีภาวะเส่ียงรวมทัง้ครอบครัว บทบาทขององค์กร
ทกุภาคสว่นในการสร้างเสริมผู้สงูอายุ 
 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา   เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอน นกัศกึษาสามารถ  : 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านผู้สงูอายไุด้ 
2. วิเคราะห์นโยบายและแผนด้านผู้สงูอาย ุกฎหมายและระบบบริการสขุภาพส าหรับ

ผู้สงูอายแุละจริยธรรมในการดแูลผู้สงูอายไุด้ 
3. อธิบายทฤษฏีการสงูอายไุด้ 
4. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่สขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพของผู้สงูอายไุด้ 
5. อธิบายแนวคดิและทฤษฏีการสร้างเสริมสขุภาพและการปอ้งกนัความเจ็บป่วยใน

ผู้สงูอายไุด้ 
6. วิเคราะห์กลยทุธ์ในการสร้างเสริมสขุภาพและปอ้งกนัโรคในผู้สงูอายไุด้  
7. วิเคราะห์การจดัการภาวะเส่ียงและการประเมินผลลพัธ์ในผู้สงูอายทุัง้ท่ีมีสขุภาพดีและ

ท่ีมีภาวะเส่ียงรวมทัง้ครอบครัวได้ 



8. วิเคราะห์บทบาทขององค์กรทกุภาคสว่นในการสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุได้ 
 

 
 

เนือ้หากระบวนวิชา                                                      จ านวนช่ัวโมง
บรรยาย 
  1.  สถานการณ์ด้านผู้สงูอาย ุ                                                                                             2    2  
 2. นโยบาย แผนด้านผู้สงูอายกุฎหมายและระบบบริการสขุภาพส าหรับผู้สงูอายุ             4  
      2.1  แผนผู้สงูอายแุหง่ชาติ 
      2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัผู้สงูอายุ 
      2.3 ระบบบริการสขุภาพผู้ส าหรับสงูอายแุละจริยธรรมในการดแูลผู้สงูอาย ุ  
3.   ทฤษฎีผู้สงูอาย ุ                                    4 
      3.1 ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัพนัธุกรรม         4 
      3.2 ทฤษฎีการผา่เหลา่ 
      3.3 ทฤษฎีความเส่ือมโทรม 
      3.4 ทฤษฎีอนมุลูอิสระ 
      3.5 ทฤษฎีเช่ือมตามขวาง 
      3.6 ทฤษฎีแหง่ความถดถอย 
      3.7 ทฤษฎีกิจกรรม 
      3.8 ทฤษฎีความตอ่เน่ือง 
4. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่สขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพของผู้สงูอาย ุ                                                   2 
5. แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างเสริมสขุภาพและการปอ้งกนัความเจ็บป่วยในผู้สงูอาย ุ              4  
       5.1 แนวคิดพฤฒิพลงั  
  5.2 แนวคิดการเสริมสร้างสขุภาพโลก : วิถีสูก่ารปฏิบตั ิ 
6. กลยทุธ์ในการสร้างเสริมสขุภาพและปอ้งกนัโรคในผู้สงูอาย ุ                      4          
      6.1  การเสริมสร้างศกัยภาพในการสร้างเสริมสขุภาพ 
      6.2  การเสริมสร้างพลงัอ านาจชมุชน 
      6.3  การพฒันาความเข้าใจด้านสขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพ 
      6.4  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสขุภาพ  

6.5  การสร้างเสริมกลุม่พนัธมิตร 
7. การจดัการภาวะเส่ียงและการประเมินผลลพัธ์ในผู้สงูอายุ             8 



      7.1 การสบูบหุร่ีและดื่มสรุา 
      7.2  ภาวะอ้วน 
      7.3  การใช้ยาหลายชนิด 
      7.4  การถกูทารุณกรรม 
  8. บทบาทขององค์กรทกุภาคสว่นในการดแูลผู้สงูอายุ                                 2          
  รวม                       30 
Department  Gerontological Nursing               Faculty 
of Nursing   
GRN 725 (564725)    Advanced Geontological  Nursring  3                                        
2(2-0-4) 
  Course Type       Lecture      Lab           
    Practicum   Thesis/I.S. 
           Measurement and Evaluation   A-F            S/U                  P 
 
 Abbreviation  ADV GERO NURS 3 

Prerequisite :  None  

Course Description:   
 Situation of the older person; policy and the National Plan for Older Person, law, health 
service system for older people and ethics in elderly care; theory of aging; factors affecting 
health and health behaviors of older person; concepts and theories of health promotion and 
illness prevention in older person; health promotion and illness prevention strategies in older 
person; health risk management and comprehensive nursing outcomes in healthy and risk 
elders including family;  role of organization of all sectors in the care of older person      
 
Course Objectives:  Students will be able to 
   1. analyze situation of older person 

2. analyze policy the National Plan of Older Person, law and health service system for 
older people and ethics in elderly care 
3. explain theory of aging 
4. analyze factor affecting health and health behaviors in older person  



5. explain concepts and theories of health promotion and illness prevention in older 
person 
6. describe health promotion and illness prevention strategies in older person 
7. analyze health risk management and comprehensive nursing outcomes in healthy 
and risk elders  including family 
8. analyze role of organization of all sectors in the care of older person    

    
 Course Contents                                                                        No. of (Lect. hours) 
 
 1. Situation of older person            2 

2.   Policy, National Plan for Older Person, law and health service system for older 
people           4 

2.1 The National Plan for Older Persons   
2.2  Law of the elderly 
2.3 Health care service system and ethics of caring  for older person 

3. Theory of aging               4      
3.1 Genetic theory 
3.2 Mutation theory 
3.3 Wear and tear theory 
3.4 Free radical theory 
3.5 Cross-linkage theory 
3.6 Disengagement theory 
3.7 Activity theory 
3.8 Continuing theory  

4. Factor affecting health and health behaviors                2 
5. Concepts and theories of health promotion and illness prevention in older person  4 

5.1  Active aging 
5.2 Nairobi health promotion : Call to action 

6. Health promotion and illness prevention strategies  in older person        4 
  6.1 Capacity building for health promotion 
  6.2 Community empowerment 



6.3 Health literacy and Health Behavior 
6.4 Strengthening health system 
6.5 Partnerships and intersectoral action 

7. Health risk management and comprehensive nursing outcomes evaluation in older 
person           8 

7.1 Smoking and Alcohol consumption  
7.2 Obesity 
7.3 Polypharmacy 
7.4 Abuse 
 

        8. The role of organization of all sectors in the care of older person                 2 
 
          Total         30
      

 
 

 



  

หมวดที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน (แบบที่ 2) 

 
 1.รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกับแผนการสอน: ชัว่โมงการสอนจริงเป็นไปตามแผนการสอนทกุหวัข้อ 

2. หวัข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน    ไม่มี 

หวัข้อที่ไม่ครอบคลุม 
ตามแผนการสอน 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา 

(ตามที่ระบุใน มคอ. 3) 

แนวทางการแก้ไข 

- - - 

- - - 

- - - 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของกระบวนวิชาและ
ข้อเสนอ    การด าเนินการเพื่อปรับปรุงการสอน  

 
        ประสิทธิผลที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในกระบวนวิชานี ้ขึน้อยู่ กับวิธีการสอน ที่มีทัง้ 
การบรรยาย  การเรียนแบบ e-learning   การมอบหมายงาน การตัง้โจทย์ค าถามเพื่อให้นักศึกษาเตรียม
ค้นหาค าตอบจากหลักฐานทางวิชาการล่วงหน้าเพื่อน ามาแสดงความคดิเหน็ร่วมกันในห้องเรียน รวมทัง้การ
ค้นหาความรู้จากแหล่งวิชาการต่างๆนอกเหนือจากที่ได้รับด้วยตนเอง  ซึ่งท าให้นักศึกษาเกดิการเรียนรู้ที่
กว้างขวางครอบคลุมและลกึซึง้ สามารถเลือกใช้แหล่งประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมซึ่งไม่
เพียงแต่เฉพาะกระบวนวิชานีแ้ต่ยังส่งผลต่อการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่อๆไปด้วย    
       อย่างไรกต็ามเน่ืองจากเป็นกระบวนวิชาในภาคการศึกษาแรกที่ผู้เรียนต้องปรับตัวกับวิธีการเรียน การ
สอนที่แตกต่างไปจากที่เคยได้รับในระดับปริญญาตรี  รวมทัง้การใช้ website และเอกสารต าราภาษาอังกฤษ
ที่นักศึกษาต้องใช้เวลาเพื่อท าความเข้าใจเนือ้หาต้องใช้เวลามาก  ซึ่งผู้สอนจะจัดตารางให้แก่นักศึกษา
โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาได้เข้าพบนอกเวลามากขึน้จากเดมิ และจะสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้
กระบวนการกลุ่มในการช่วยเหลือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผู้สอนจะคอยช่วยเหลือเม่ือนักศึกษาต้องการ
ให้มากยิ่งขึน้ 
 
 



หมวดที่ 4 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชา 

 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน    8   คน   (โดยไม่ได้รับอักษรล าดับขัน้ W) 
2. จ านวนนักศึกษาเม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา    8   คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอนกระบวนวิชา    -   คน   (ได้รับอักษรล าดับขัน้ W) 
4. การกระจายของระดับคะแนนและเกรด 

ล าดับขัน้ ช่วงคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 
A 80.20-81.53 8 100 
B+    
B    
C+    
C    
D+    
D    
F    
S    
U    
I    
P    
V    
W    

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้ามี)   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดกระบวนวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 

 
สัดส่วน 

ของการประเมิน 

ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง 
    
    
    
    

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา (ให้อ้างองิจาก มคอ. 2 และ 3)  
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา จะเป็นผู้ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤตกิรรม 
  

 
 

หมวดที่ 5 การประเมินกระบวนวิชา 
 

1. ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญ ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ 

    

    

    
2. ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยวิธีอื่น (ถ้ามี) เช่น การประชุมผู้สอน การประเมินจากผู้ใช้บัณฑติ 
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญ 
 
 

2.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/กระบวนวิชาครัง้ที่ผ่าน

มา 
เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ของสาขาวิชาเป็นครัง้แรก 
จงึไม่มีการน าผลการประเมินในครัง้ก่อนมาปรับปรุง  
แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ เหตุผล (ในกรณีที่ไม่ได้ปรับปรุง 

หรือปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์) 
-  ปรับปรุงแล้ว 

 ไมไ่ด้ปรับปรุง 
 ปรับปรุงแตไ่มเ่สร็จสมบรูณ์ 

- 

-  ปรับปรุงแล้ว 
 ไมไ่ด้ปรับปรุง 
 ปรับปรุงแตไ่มเ่สร็จสมบรูณ์ 

- 

-  ปรับปรุงแล้ว 
 ไมไ่ด้ปรับปรุง 
 ปรับปรุงแตไ่มเ่สร็จสมบรูณ์ 

- 

 
2.การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงกระบวนวิชาในภาคการศึกษาที่รายงาน (ถ้ามี) 

          ไม่มี เหตุผลเช่นเดียวกับข้อ1  
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป (ถ้ามี) 

         ไม่มี เหตุผลเช่นเดียวกับข้อ1  
4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  ไม่มี  เหตุผลเช่นเดียวกับข้อ1  

4.1 ประเดน็ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก   -            
4.2 ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร - 
 

 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวน
วิชา……………………………………………….………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………วันที่
รายงาน………………………………………………………. 

 ช่ือผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร……………….…………………………………………….…………………………………………. 
            ลงชื่อ……………………………………วันที่
รายงาน……………………………………………………….. 
วันที่ส่งเอกสาร.................................................................................. 


