
 

มคอ 4 รายละเอียดของกระบวนวิชาฝกึปฏิบัติ 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์       สาขาวิชาการพยาบาลผู้สงูอายุ 

  Faculty  of Nursing          Gerontological Nursing Program 

3. รหัสกระบวนวิชา  พย.อส. 564 (564727) 

 ชื่อกระบวนวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขัน้สงู 

    Practicum in Gerontological Nursing  

4. หน่วยกิต   3(0-6-3)  

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 

 1.1 กระบวนวิชานีใ้ช้ส าหรับ 

  หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

  หลายหลักสูตร      

1.2 ประเภทของกระบวนวิชา           

                วิชาบังคับ     ในสาขาวิชา    นอกสาขา  

 วิชาเลือก     ในสาขาวิชา    นอกสาขา  

 วิชาตามเงื่อนไขของสาขาวิชา     

 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน        

2.1  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

 อ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ 

2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

 1. อ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ         

     2. รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ          

     3. ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน    ภาคการศกึษาที ่ 2  ชั้นปีที ่ 1  

4. สถานที่เรียน     

 ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 

    เป็นรายบุคคล  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดที่ 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ                                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พย.สอ. 727 (564727)    การฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สงูอายุขั้นสูง             3 (0-12-0) 

  ลักษณะกระบวนวิชา      บรรยาย        ปฏิบัติการ           

   ฝึกปฏิบัติ      วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

การวัดและประเมินผล               A-F                            S/U                       P 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   พย.สอ.564 (564725) และเรียนพร้อมกับ พย.สอ.564 (564726)  

  

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

           ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูงด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  การจัดการกับภาวะเสี่ยง การ

ดูแลรักษาและลดความพิการ ในผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยง และเจ็บป่วยรวมท้ังครอบครัว โดยการ

ประยุกต์มโนทัศน์  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา   เมื่อสิน้สดุการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ  : 

ให้การพยาบาลผู้สูงอายุท้ังท่ีมีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย และให้การดูแลครอบครัวโดยประยุกต์ 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

 

เนื้อหากระบวนวชิา                                                จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 

1. การปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติ 

2. ฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสุขภาพดี     25  

3. ฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสุขภาพเสี่ยง     25 

4. ฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน    55 

5. ฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง      55 

6. การศกึษาดูงาน:         20 

  -   ศูนย์สง่เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   1 แห่ง       

- ศูนยฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่  1 แห่ง           

- รูปแบบการจัดสิง่แวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ  1 แห่ง      

- สถานบริบาลผู้สูงอายุระยะยาว   1 แห่ง      

       รวม                       180  
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 กระบวนวิชานี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะพยาบาลศาสตร์                      

ในคราวประชุมวิสามัญคร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี  3 มิถุนายน 2554 ก าหนดเปิดสอนตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 

2555 เป็นตน้ไป 

 

       (ลงนาม) .............................................  

 (รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์) 

                                                          รองคณบดี ปฎิบัติการแทน 

                                ประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
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Department  Gerontological Nursing       Faculty of Nursing   

GRN 564 (564727)    Practicum in Advanced Gerontological Nursing                3 (0-12-0) 

Course Type      Lecture        Lab           

              Practicum    Thesis/I.S. 

     Measurement and Evaluation   A-F            S/U                  P 

 

 Abbreviation   PRA IN ADV GERO NURS 

Prerequisite:       GRN 725 (564725) and concurrent to  GRN 726 (564726) 

 

Course Description:   

 Practice in advanced gerontological nursing related to health promotion, illness prevention, health 

risk management, health care and disability reduction in healthy elderly, health risky elderly, and ill elderly and 

family by modifying concepts and related theories  

 

Course Objectives:  Students will be able to provide nursing care for healthy elderly, health risky elderly, and ill 

elderly and family by modifying concepts and related theories  

 

           Course Content                                           No. of Practicum hours 

1. Orientation 

2. Practice in gerontological nursing in healthy elderly   25 

3. Practice in gerontological nursing in health risky elderly   25  

4. Practice in gerontological nursing in acute ill elderly   55  

5. Practice in gerontological nursing in chronic ill elderly   55  

6. Study visits:              20 

-  Health promotion center for elderly   1 setting   

-  Rehabilitation center for elderly   1 setting   

-  Model of environmental management for elderly 1 setting   

-  Long term care for elderly   1 setting     

Total    180 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 

1. คุณธรรม จริยธรรม    

 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องการพัฒนา  

นักศกึษาสามารถให้เหตุผลและตัดสนิเชิงจริยธรรมในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ (ผู้สูงอายุ

ท่ีมีสุขภาพดี ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยง และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัตกิารดูแลผู้สูงอายุ มีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุและ

ปฎิบัตกิารดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน  สามารถจัดการปัญหาและข้อโต้แย้งโดยค านึงถึง

หลักการ ความคิดและความรู้สกึของตนเองและผลกระทบตอ่ผู้อื่น  

 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ  

วิเคราะห์และอภิปรายสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมใน การฝึกปฏิบัติ ให้การพยาบาลผู้สูงอายุท้ังท่ี

มีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย รวมท้ังครอบครัว  

 วธิีการประเมินผล 

จากเหตุผลของการอภิปรายสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมใน การฝึกปฏิบัติ ให้การพยาบา

ผู้สูงอายุ 

 

2. ความรู้ 

 ความรู้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา   

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของการให้การพยาบาลผู้สูงอายุและแนวคิดทฤษฎี ท่ี

เกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในผู้สูงอายุ มีความรู้ในการพยาบาลผู้สูงอายุอย่างลึกซึ้งและสามารถประเมินปัญหา

สุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มตา่งๆ (ผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยง และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย) แบบองค์

รวมรวมท้ังครอบครัวไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม สามารถวางแผนและให้การดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ (ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง การดูแลรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ) โดยการประยุกต์มโน

ทัศน์  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องได้ มีความรู้เท่าทันในเทคโนโลยีและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดูแล

ผู้สูงอายุ ตระหนักถึงผลของวัฒนธรรมตอ่ภาวะเจ็บป่วย  ให้การดูแลผู้สูงอายุโดยค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

และ ไม่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดอันตรายหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์หรือสังคม  รวมท้ัง

มีความรู้และทักษะในการพัฒนาโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  

 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ  

ฝึกปฏิบัติให้การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ (ผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยง และผู้สูงอายุท่ี

เจ็บป่วย) ท้ังด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง การดูแลรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ 
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 วธิีการประเมินผล 

สังเกตจากการฝึกปฏิบัตแิละน าเสนอผลการฝึกปฏิบัตกิารดูแลผู้สูงอายุท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล 

รวมท้ังการท าแฟ้มสะสมงาน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

 ความรู้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา  

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและ /หรือศาสตร์อื่น ท่ี

เกี่ยวข้องมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มตา่งๆ สามารถประเมินและสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มตา่งๆ และมีความคิดริเร่ิมในการวางแผนพัฒนาโครงการดูแลผู้สูงอายุใน

ชุมชน  

 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ  

การประชุมหารือก่อนและหลังการฝึกปฏิบัตแิละประชุมวางแผนโครงการ  

 วธิีการประเมินผล 

จากผลการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัตกิารดูแลผู้สูงอายุท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล รวมท้ังการท าแฟ้ม

สะสมงาน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

 ความรู้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา 

นักศกึษาสามารถบริหารจัดการและประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้การฝึกปฎิบัติด าเนินไป

อย่างราบร่ืน แก้ไขสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง และงานกลุ่ม

อย่างตอ่เนื่องเพ่ือให้งานส าเร็จตามแผนท่ีก าหนด สามารถสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังผู้ ร่วมงาน

และผู้สูงอายุ  

 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ  

  สังเกตการฝึกปฏิบัตแิละสอบถามผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 วธิีการประเมินผล 

จากผลการสังเกตการฝึกปฏิบัตแิละจากผลการสอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ้างอิงจาก มคอ . 2) 

 ความรู้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา  

นักศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล สามารถคัดกรองข้อมูลและเลอืกใช้ข้อมูลท่ี

เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติ สามารถน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติในรูปแบบท่ีน่าสนใจและ

เข้าใจง่ายโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เขียนรายงานและท าแฟ้มสะสมงานท่ีมีคุณภาพและมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ 
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กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ  

การประชุมหารือก่อนและหลังการฝึกปฏิบัตแิละประชุมวางแผนโครงการ  

 วธิีการประเมินผล 

จากผลการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัตกิารดูแลผู้สูงอายุท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล รวมท้ังการท าแฟ้ม

สะสมงาน 

 

  

 หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. กิจกรรมของนักศึกษา  (ให้บรรยายกิจกรรมของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) 

1.  การปฐมนิเทศ แนะน ากระบวนวิชาและทบทวนเรื่องต่อไปนี้  
1.1 การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม (Comprehensive Geriatric assessment ) 
1.2 การน าแนวปฎิบัติไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุ 
1.4 การเขียนโครงการดูแลผู้สูงอายุ  
1.5 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

2. การฝึกปฏิบัติ 
2.1 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยงใน ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
2.2. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
2.3. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน ต .แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

3. การศึกษาดูงาน  
3.1 ศึกษาดูงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ณ. รพสต.ทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
3.2 ศึกษาดูงานด้านการฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชน ณ.วัดห้วยเก๋ียง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 

2. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

1. รายงานและจัดท าแฟ้มสะสมงาน การพยาบาล
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง 

1 สัปดาห์ หลงัเสร็จสิน้การฝึกปฏิบตัิทั้งกระบวนวิชา 

2. รายงานและจัดท าแฟ้มสะสมงาน การพยาบาล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาล 

1 สัปดาห์ หลงัเสร็จสิน้การฝึกปฏิบตัิทั้งกระบวนวิชา 

3. รายงานและจัดท าแฟ้มสะสมงาน การพยาบาล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน  

1 สัปดาห์ หลงัเสร็จสิน้การฝึกปฏิบตัิทั้งกระบวนวิชา 

  

3. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม       

- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ทั้งแหล่งฝึกในชุมชน (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลและ

เจ้าหน้าที่พยาบาล) และในโรงพยาบาล (หัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลพี่เลีย้ง)  ให้นักศกึษาน าเสนอการเรียนรู้และ
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ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ

- อาจารย์ชีน้ าให้เห็นถึงความส าคัญ และผลกระทบต่อพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการท างานในอนาคต 

- น าผลการประเมินนักศกึษาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตัิ มาน าเสนออภิปรายในการสัมมนาสาขาฯ เพื่อเป็นแนวทางใน

การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อรุ่นต่อไป 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูผู้ช่วยฝึกปฏิบัติอ่ืนๆ ในสถานประกอบการที่ดูแล

กิจกรรมในภาคสนาม 

- จัดโปรแกรม โครงการในการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติในชุมชน (การสร้างเสริมสุขภาพ) ร่วมกับอาจารย์นิเทศและ

นักศกึษา 

- แนะน านกัศกึษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

- แนะน าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ของหน่วยงาน ที่สามารถน ามาใช้เพื่อการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ

- แนะน าบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องท างานร่วมกัน 

- ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการท างานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ รายงานผลต่ออาจารย์นิเทศ 

- ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์นิเทศ เพื่อให้ความเหน็ในการปรับปรงุการท างานของนกัศกึษา 
 

 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

    - ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกับนกัศึกษา 

     - สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาในแหลง่ฝึกปฏิบตั ิ

     - แนะน าหรือให้ค าปรกึษาแกน่ักศึกษาให้มีทกัษะการท างานในแหลง่ฝึกปฏิบตั ิ

     - ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ

     - ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตัิเป็นระยะ 

6. การเตรียมการในการแนะแนวและชว่ยเหลือนักศึกษา 

- จัดปฐมนิเทศแนะน านกัศกึษาก่อนฝึกปฏิบตัิในแต่ละแหลง่ฝึก พร้อมแจกคูม่ือการฝึกปฏิบัต ิ

- จัดช่องทางและเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน รับแจง้เหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และ

ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์   

- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให้ค าปรกึษาเฉพาะด้าน

ในการแก้ไขปัญหา 

7. สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนนุที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/ 

    สถานประกอบการ  (เช่น  ที่พัก ค่าเดินทาง วัสดุอุปกรณ์) 

-พาหนะในการเดนิทางไปฝึกที ่รพสต.ทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การก าหนดสถานที่ฝึก 

อาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ

โดยดูลกัษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดงันี ้

- เข้าใจ และสนับสนนุการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตัิตามจดุมุง่หมาย 

- มีความปลอดภัยของสถานที่ตัง้ มีความสะดวกในการเดนิทาง และสภาพแวดล้อมการท างานที่ด ี

- มีความพร้อมในด้านบุคลากรและองค์ประกอบอ่ืนๆที่สามารถเอ้ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัต ิ

- มีสถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาทีก่ าหนด 

- ยินดีเต็มใจรับนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และใหค้วามร่วมมือแกน่ักศกึษาในการฝึกปฏิบัต ิ

การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 4 เดือน จัดนักศกึษาทุกคนลงฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบตัิใน 3 แหลง่ฝึกตามวัตถุประสงคข์องกระบวนวิชา  

2. การเตรียมนักศึกษา 

จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตัิ โดยมอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตัิ ก่อนการฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชีแ้จงวัตถุประสงค์ สิง่ที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล 

ช่องทางการติดต่อประสานงาน  

3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

ประธานกระบวนวิชาและ/หรืออาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตัิ ประสานงานกับผู้ที่รับผิดชอบหรือหัวหน้า

หน่วยที่นักศึกษาจะไปฝึกเพื่อชีแ้จงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งทีค่าดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาทีต่้องการเน้นในการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ พร้อมทัง้มอบเอกสารคู่มือการฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัต ิ

4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกหรือครูชว่ยฝึกปฏิบัติอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จัดประชุมหัวหน้าแหลง่ฝึกและ/หรือพยาบาลพี่เลีย้ง และนกัศกึษาเพื่อชีแ้จงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง  

จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธกีารบันทกึผลการท างานของนกัศกึษา มอบเอกสารคู่มือการดแูล และ 

ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ  

5. การจัดการความเสี่ยง  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกนัเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษาและก่อให้เกดิความเสียหายต่อแหลง่

ฝึกปฏิบัติ เช่น 

- ความเสี่ยงจากสถานที่ตัง้ สภาพแวดล้อมในการท างาน การเดนิทาง ป้องกนัโดยคดัเลือกสถานประกอบการที่มกีาร

คมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

- ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการท างาน จากการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย ป้องกันโดย จัด

ปฐมนิเทศ แนะน าให้ระมดัระวังและศกึษาวิธีการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง และก าหนดใหน้ักศึกษาปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ

แหล่งฝึกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

- ความเสี่ยงที่สถานประกอบการไม่มอบหมายงานที่เหมาะสมให้แก่นกัศกึษา 

- ความเสี่ยงที่นกัศกึษาจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานประกอบการ 
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 

 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน  เช่น 

ล าดับขั้น ช่วงคะแนน 

A 80 ขึน้ไป 

B+ 75.00-79.99 

B 70.00-74.99 

C+ 65.00-69.99 

C 60.00-64.99 

D+ 55.00-59.99 

D 50.00-54.99 

F ต่ ากว่า 50.00 

S  

U  
 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

- ประเมินโดยอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตัิทั้ง 3 แห่งประเมนิการฝึกปฏิบัติในแตล่ะส่วน โดยใช้เกณฑ์

ตามแบบฟอร์มการประเมินของกระบวนวิชา 

- ประธานกระบวนวิชาและอาจารย์นิเทศประชุมร่วมกนัเพื่อพิจารณาผลการประเมินรวมทัง้หมดและสรุปผลการประเมิน 

- ประธานกระบวนวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ รายงานผลการประเมินต่อคณะฯ 

3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 

ประเมินการปฏิบตัิงานของนักศกึษาในระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ตามปัญหาที่พบและให้ค าแนะน าแก่นกัศกึษา

เพื่อแก้ไขปัญหานัน้ๆ (ถ้ามี) เป็นระยะ และเมื่อเสร็จสิน้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จะเสนอผลการประเมินแก่

อาจารย์นิเทศในภาพรวม 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 

ประเมินผลนักศึกษาเป็นระยะในช่วงของการฝึกปฏิบัติและประเมินหลังจากเสร็จสิน้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิัติ ตาม

แบบฟอร์มการประเมินของกระบวนวิชา  

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ไม่มี 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้ที่เก่ียวข้องต่อไปนี้ 

   1.1 นักศึกษา 

จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตัิในแต่ละแหง่ 

 1.2 พนักงานพีเ่ลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 

 สุ่มถามด้วยวาจา 

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศแต่ละแห่ง ประเมินจากการสังเกตการฝึกปฏิบตัิของนักศึกษาเปน็ระยะและให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงการฝึก

ปฏิบัติ หลังเสร็จสิน้การฝึกในแต่ละแห่งอาจารย์นิเทศจะประเมนิตามแบบประเมินของกระบวนวิชา ซึ่งครอบคลุมทกุ

ทักษะใน มคอ.2 

1.4 ผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เชน่ บัณฑิตจบใหม่ 

คณะฯติดตามความความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา  โดยการส ารวจสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต

และตัวบัณฑิต 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

- อาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนกัศึกษา จากผลการ

ประเมินและข้อเสนอแนะจากนกัศึกษา จากพยาบาลพี่เลีย้ง และรายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสตูร และประธาน

หลักสตูรเพื่อทราบ 

- สัมมนาหลักสูตร ร่วมพิจารณาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศกึษาถดัไป น าแสดงไว้ในรายงานผล

การด าเนนิการหลกัสตูร 

 


