
รายละเอยีดของกระบวนวชิา 

1. ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควชิา  คณะ พยาบาลศาสตร์     สาขาวชิา การพยาบาลผู้สูงอายุ  
   Faculty of Nursing       Major  Gerontological Nursing 

3. รหัสกระบวนวชิา  พย.อส. 564 (564706) 
 ช่ือกระบวนวชิา  ช่ือกระบวนวชิา     การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผูสู้งอาย ุ
    (Course Name)    Advanced Health Assessment in Elderly 

4. หน่วยกติ    2(1-4-2) 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. หลกัสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 
 1.1 กระบวนวชิานีใ้ช้ส าหรับ 

  หลกัสูตร พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต        สาขาวชิา การพยาบาลผูสู้งอาย ุ 
  หลายหลกัสูตร      
1.2 ประเภทของกระบวนวชิา           

                วชิาบงัคบั     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  
 วชิาเลือก     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  
 วชิาตามเง่ือนไขของสาขาวชิา     
 วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 

2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบกระบวนวชิาและอาจารย์ผู้สอน        
2.1  ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบ: ผศ.ดร. เดชา ท าดี 
2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน): อ.ดร. ณธัฐยา   สุวรรณคฤหาสน์   รศ.ดร.ภารดี นานาศิลป์    
                                            [วทิยากร:อาจารย ์นพ. ยทุธพนัธ์ วรรณโสภา] 

3. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน: ภาคการศึกษาท่ี  1-2556    ชั้นปีท่ี   1  
4. สถานทีเ่รียน     
 ในสถานท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 นอกสถานท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคล 
              1  ช่ัวโมงต่อกระบวนวชิา 

 
 
 



หมวดที่ 2 ลกัษณะและการด าเนินการ 
แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงกระบวนวชิา ฉบับภาษาไทย 

สาขาวชิา การพยาบาลผู้สูงอายุ                      คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
รหัสกระบวนวชิา   พย.สอ. 564706    ช่ือกระบวนวชิา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผูสู้งอาย ุ 2(1-4-2) 
  ลกัษณะกระบวนวชิา    บรรยาย        ปฏิบัติการ           
   ฝึกปฏิบัติ      วทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ 
การวดัและประเมินผล     A-F                            S/U                       P 
เง่ือนไขทีต้่องผ่านก่อน  :        ไม่มี   
ค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา 
  แนวคิดและหลกัการประเมินสุขภาพผูสู้งอายุ การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพดา้นร่างกาย 
จิตใจ สังคมและจิตวญิญาณโดยการซกัประวติั การตรวจร่างกาย และการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ทกัษะใน
การประเมินและวเิคราะห์ภาวะสุขภาพผูสู้งอาย ุ และการวนิิจฉยัความผดิปกติดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวญิญาณท่ีซบัซอ้นได ้  
วตัถุประสงค์กระบวนวชิา   เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน นกัศึกษาสามารถ  : 

1. อธิบายแนวคิดและหลักการประเมินสุขภาพขั้นสูงและการประเมินสุขภาพผูสู้งอายุแบบ
ครอบคลุม  

2. อธิบายวธีิการประเมินปัญหาสุขภาพดา้นร่างกายและการประเมินผูสู้งอายแุบบครอบคลุม 
3. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนด้านร่างกายในระบบท่ีส าคญัและปัญหาสุขภาพด้านจิตใจ 

อารมณ์และสังคมในผูสู้งอาย ุ
4. มีทกัษะในการประเมินและวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้นร่างกายในระบบท่ีส าคญั 
5. มีทกัษะในการประเมินสุขภาพผูสู้งอายุแบบครอบคลุมและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพดา้นร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์และสังคมในผูสู้งอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เน้ือหากระบวนวชิา   จ านวนช่ัวโมงบรรยายหรือช่ัวโมงปฏิบัติการ  หรือ/ฝึกปฏิบัติ 
     บรรยาย         ปฏิบัติการหรือฝึกปฏิบัติ 
1. แนวคิดและหลกัการประเมินสุขภาพขั้นสูงผูสู้งอาย ุ .....2...... 
      และการประเมินสุขภาพผูสู้งอายแุบบครอบคลุม  
  2.  การประเมินและวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้นร่างกายในระบบท่ีส าคญั  
  2.1  ระบบหายใจ .... 2......  .... 6...... 
  2.2  ระบบหวัใจและหลอดเลือด .... 2......  ....6...... 
  2.3  ระบบประสาท .... 2...... .... 6...... 
  2.4  ระบบทางเดินอาหาร .... 1...... .... 6...... 
  2.5  ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ   .... 1...... .... 6...... 
 3. การประเมินและวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพผูสู้งอายแุบบครอบคลุม    
       3.1  การประเมินดา้นร่างกาย .... 1...... .... 8...... 
       3.2  การประเมินดา้นสติปัญญาและการรับรู้ .... 2...... .... 7...... 
  รวม     .......15.... ....45....... 

 
เหตุผลในการพฒันา/ปรับปรุงกระบวนวชิา 

การปรับปรุงรายวชิาน้ี  
2.2.1 เพื่อบูรณาการเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายแุละปรับปรุงเน้ือหาใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน  
2.2.2 เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน โดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นรูปธรรม และให้

นกัศึกษาคน้ควา้ความรู้จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
 กระบวนวชิาน้ีไดผ้า่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะ………………………......................                         ในคราวประชุมคร้ังท่ี .…./………… เม่ือวนัท่ี 
………………………. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ………................ปีการศึกษา 25….……….
เป็นตน้ไป 
       (ลงนาม) .............................................  
 (                                           ) 
                                                          คณบดีคณะ……………………………. 
            วนัท่ี ………………………………………. 
 

 
 
 



แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงกระบวนวชิา ฉบับภาษาองักฤษ 
Department Gerontological Nursing      Faculty of Nursing   
Course Code  GRN 564706    Course Title  Advanced Health Assessment in Elderly   2(2-0-4) 
  Course Type       Lecture      Lab           
    Practicum   Thesis/I.S. 
           Measurement and Evaluation   A-F            S/U                  P 
           Selected Topic (if any)       Count the accumulated credits for graduation all times 
                                                  Count the accumulated credits for graduation only once 
 Abbreviation (of Course Title)      ADV HEA ASS ELD 
Prerequisite : None 
Course Description:   

Concepts and principles of advanced health assessment in elderly, assessing and analyzing 
physical, psychological, social, and spiritual health problems via history-taking, physical examination and 
laboratory tests, skill in assessing and analyzing health problems and diagnosis of complicated health 
problems. 
Course Objectives:  At the end of teaching, students will be able to: 

1. Explain concepts and principles of advanced health assessment and comprehensive health 
assessment 

2. Explain methods of health assessment and comprehensive geriatric assessment 
3. Analyze complicated physical health problems in important body systems, psychological, 

emotional and social health problems in older persons 
4. Perform health assessment and analysis complicated physical health problems in important 

body systems 
5. Perform comprehensive geriatric assessment and analyze physical, psychological, emotional 

and social health problems 
 
 
 
 
 
 



Course Content                                          No. of (Lect. hours or Lab  or Practicum hours) 
                           Lect.        Lab or Practicum 

1. Concepts and principles of advanced health .....2......  ........... 
    assessment and comprehensive geriatric assessment   
2. Health assessment and analysis of complicated physical health problems in important body systems       
2.1  Respiratory system .....2......  .....6......  

      3.2  Cardiovascular system .....2...... .....6......  
      3.3  Neurological system .....2...... .....6......  
      3.4  Gastrointestinal system .....1...... .....6...... 
      3.5  Urological system .....1...... .....6...... 
 3. Comprehensive geriatric assessment and analysis 
      3.1  Physical functioning  .....1.....  ....8.......  
      3.2  Cognitive and perception assessment .....2..... ....7....... 
  Total ....15... ....45....... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่3 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม   
คุณธรรม จริยธรรมทีต้่อง

พฒันา  
กจิกรรมการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล 

  
√ 1.1 สามารถให้
เหตุผลและตดัสินเชิง
จริยธรรม 

 √บรรยาย   ปฏิบติัการ   
 √ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  √ รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

√ 1.2 สามารถจดัการ
ปัญหาทางจริยธรรมใน
การปฏิบติัการพยาบาล 

 √บรรยาย   ปฏิบติัการ  
 √ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

 1.3 มีจริยธรรมในการ
ท าวจิยัและงานวชิาการ  

 บรรยาย   ปฏิบติั  
 ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

 √1.4 เป็นแบบอยา่งท่ี
ดีในการปฏิบติังานในการ
พยาบาลเฉพาะสาขา 

 √บรรยาย   √ปฏิบติั  
 ปฏิบติัการ 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 √สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

 1.5 สามารถจดัการ
ปัญหาและขอ้โตแ้ยง้โดย
ค านึงถึงความรู้สึกของ
ตนเองและผลกระทบท่ีมี
ต่อผูอ่ื้น 

 บรรยาย   ปฏิบติั  
 ปฏิบติัการ 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

 1.6 ช้ีน าความ ถูกตอ้ง
และส่ือความคิดท่ีดีงาม
ใหก้บัสังคม  

 บรรยาย   ปฏิบติั  
 ปฏิบติัการ 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

 
 
 
 
 
 
 



2. ความรู้ 
ความรู้ทีจ่ะได้รับ กจิกรรมการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล  

 √2.1 มีความรู้ความ
เขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้น
เน้ือหาสาระของศาสตร์
ทางการพยาบาลและ
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  
และน ามาใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้ทางวชิาการ หรือ
การปฏิบติัทางการพยาบาล   

 √ บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 √ สอบ √ รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 2.2  มีความรู้ทาง
วทิยาการท่ีทนัสมยัในการ
พยาบาลเฉพาะสาขาอยา่ง
ลึกซ้ึง   

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

ความรู้ทีจ่ะได้รับ กจิกรรมการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล  
 2.3 มีความรู้ในการ
วจิยั  และการใชผ้ลการ 
วจิยัในการปฏิบติัการ
พยาบาล ตลอดถึงผล 
กระทบต่อองคค์วามรู้ และ
การปฏิบติัการพยาบาล 
เฉพาะสาขา   

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 √2.4 มีความเขา้ใจใน
วธีิการพฒันาความรู้  การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหม่ๆ  
และการใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัในการปฏิบติัการ
พยาบาลเฉพาะสาขาวชิา   

 บรรยาย  √ปฏิบติัการ  
 √ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

√ 2.5 มีความเขา้ใจ
และตระหนกัในเร่ืองต่าง
วฒันธรรมท่ีจะมีผลต่อ
ความเจบ็ป่วย 

 √บรรยาย  √ปฏิบติัการ  
 √ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 



3. ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะทางปัญญาทีต้่อง
พฒันา 

กจิกรรมการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล  

√ 3.1 สามารถ
วเิคราะห์ความรู้จาก
ศาสตร์ทางการพยาบาล
และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
และน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติัการพยาบาลเฉพาะ
สาขา   

√ บรรยาย  √ปฏิบติัการ  
 √ ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 √ สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

ทกัษะทางปัญญาทีต้่อง
พฒันา 

กจิกรรมการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล  

 3.2 สามารถสังเคราะห์
และประเมินองคค์วามรู้
ใหม่จากแนวคิดทฤษฎี
ทางการพยาบาล ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง และงานวจิยั ท่ี
น าไปใชใ้นการปฏิบติัการ
พยาบาลเฉพาะสาขา   

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 3.3 สามารถ
สร้างสรรคโ์ครงการ/
รูปแบบ/ นวตักรรมการ
ดูแลผูป่้วย/ผูใ้ชบ้ริการใน
กลุ่มท่ีรับผดิชอบ 

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 √ 3.4 สามารถ
วเิคราะห์ปัญหาท่ีซบัซอ้น
อยา่งสร้างสรรค ์ รวมถึง
พฒันาขอ้เสนอท่ีเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาชีพ
การพยาบาล 

√ บรรยาย  √ ปฏิบติัการ  
 √ ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 √สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 



ทกัษะทางปัญญาทีต้่อง
พฒันา 

กจิกรรมการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล  

 √ 3.5 สามารถบูรณา
การความรู้จากทฤษฎี
ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และหลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการใหก้าร
พยาบาลผูป่้วย/ผูใ้ชบ้ริการ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหา
สุขภาพซบัซอ้นหรือ
ปัญหาส าคญัของชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ  

 √บรรยาย  √ปฏิบติัการ  
 √ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 √สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 3.6  สามารถสอน ให้
ค  าปรึกษาแก่ผูป่้วย/
ผูใ้ชบ้ริการ ญาติผูดู้แล 
นกัศึกษาพยาบาล 
บุคลากรทางการพยาบาล 
และ เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ ผูมี้
ส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพ และ/หรือ
อาสาสมคัรหมู่บา้น 

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 3.7 มีความคิดริเร่ิมใน
การแกไ้ขปัญหา   

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 
วธีิการประเมินผล 

  
 4.1 มีความสามารถใน
การบริหารจดัการ  
แกปั้ญหาท่ียุง่ยากซบัซอ้น
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
สถานการณ์   

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 √ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 4.2 มีความรับผดิชอบ
ในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง รวมทั้งวชิาชีพและ
สังคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 √ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 4.3 แสดงออกซ่ึง 
ทกัษะการเป็นผูน้ าได้
อยา่งเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์  เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่ม  

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 4.4 ประสานงานและ
ร่วมท างานเป็นทีมกบัสห
สาขาวชิาชีพ/เครือข่าย
ต่างๆเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์
ท่ีคาดหวงั 

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทกัษะการวเิคราะห์ 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทีต้่องพฒันา 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 
วธีิการประเมินผล 

  

 5.1 มี
ความสามารถคดั
กรองขอ้มูล เชิง
ปริมาณและสถิติเพื่อ
น ามาใช ้ศึกษาคน้ควา้ 
สรุปและเสนอแนะ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ดา้นการพยาบาล 

√บรรยาย  √ปฏิบติัการ  
 √ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 √สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ ........................................... 
       

 5.2 สามารถ
ส่ือสารขอ้มูลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบักลุ่ม
บุคคลต่างๆ  ทั้งในวง
วชิาการและวชิาชีพ  
รวมถึงชุมชนทัว่ไป   

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 √ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ ........................................... 

 5.3 น าเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบ
ท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ   ผา่นส่ิง
ตีพิมพท์างวชิาการ
และวชิาชีพ รวมทั้ง
วทิยานิพนธ์หรือ
โครงการคน้ควา้ท่ี
ส าคญั 

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 √ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ ........................................... 

 
 



ทกัษะการวเิคราะห์ การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีต้่องพฒันา 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 
วธีิการประเมินผล 

  
 5.4 สามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 บรรยาย  ปฏิบติัการ  
 ฝึกปฏิบติั 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ ........................................... 

 (หวัขอ้ใหส้อดคลอ้งตาราง mapping ใน มคอ. 2)   สามารถเพิ่มทกัษะพิสัยได ้ (ถา้มี)           
                  ทกัษะพสัิย  (เช่น  การเต้นร า  ดนตรี การวาดภาพ  การแกะสลกั พลศึกษา  การแพทย์  และ
วทิยาศาสตร์การแพทย์) 
 

หมวดที ่4    แผนการสอนและการประเมินผล  (แบบที ่1) 
1 แผนการสอน  

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการเรียน 
 การสอน  

ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ  ฝึก
ปฏิบัติ 

1 แนวคิดและหลกัการ
ประเมินสุขภาพขั้น
สูงผูสู้งอายแุละการ
ประเมินสุขภาพ
ผูสู้งอายแุบบ
ครอบคลุม 

2   บรรยาย 
อภิปราย 

 

2 การประเมินและ
วเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้น
ดา้นร่างกายในระบบ
ท่ีส าคญั  
2.1  ระบบหายใจ 

2   บรรยาย 
อภิปราย 

วเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

 

 
 
 



สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการเรียน 
 การสอน  

ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
 

ผู้สอน 
 บรรยาย ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ 

3 การประเมินและ
วเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้น
ร่างกายในระบบท่ี
ส าคญั  
2.2  ระบบหวัใจและ
หลอเลือด 

2   บรรยาย 
อภิปราย 
วเิคราะห์
กรณีศึกษา 

 

 

4 การประเมินและ
วเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้น
ร่างกายในระบบท่ี
ส าคญั  
2.3  ระบบประสาท 

2   บรรยาย 
อภิปราย 
วเิคราะห์
กรณีศึกษา 

 

 

5 และ6 การประเมินและ
วเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้น
ร่างกายในระบบท่ี
ส าคญั  

2.4 ระบบทางเดิน
อาหาร 

2.5 ระบบไตและ
ทางเดิน
ปัสสาวะ 

 
 
 
 
1 
 
1 

  บรรยาย 
อภิปราย 
วเิคราะห์
กรณีศึกษา 

 

 

7 และ 8 การประเมินและ
วเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพผูสู้งอายแุบบ
ครอบคลุม 
การประเมินดา้น 7.1  

 
 
 
 
1 

  บรรยาย 
อภิปราย 
วเิคราะห์
กรณีศึกษา 

 

 



ร่างกาย 
7.2  การประเมินดา้น
สติปัญญาและการ
รับรู้ 

 
2 

 
 
 
 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการ

เรียน 
 การสอน  

ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
 

ผู้สอน 
 บรรยาย ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ 

9 ฝึกปฏิบติัการประเมิน
และวเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้น
ร่างกายในระบบท่ี
ส าคญั  
2.1  ระบบหายใจ 

 2 4 ฝึกปฏิบติัใน
หอ้งปฏิบติัการ
และฝึกปฏิบติั
บนหอผูป่้วย 

 

10 ฝึกปฏิบติัการประเมิน
และวเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้น
ร่างกายในระบบท่ี
ส าคญั  
2.1  ระบบหวัใจและ
หลอดเลือด 

 2 4 ฝึกปฏิบติัใน
หอ้งปฏิบติัการ
และฝึกปฏิบติั
บนหอผูป่้วย 

 

11 ฝึกปฏิบติัการประเมิน
และวเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้น
ร่างกายในระบบท่ี
ส าคญั  
2.1  ระบบประสาท 

 2 4 ฝึกปฏิบติัใน
หอ้งปฏิบติัการ
และฝึกปฏิบติั
บนหอผูป่้วย 

 



12 ฝึกปฏิบติัการประเมิน
และวเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้น
ร่างกายในระบบท่ี
ส าคญั  
2.1  ระบบทางเดิน
อาหาร 

 2 4 ฝึกปฏิบติัใน
หอ้งปฏิบติัการ
และฝึกปฏิบติั
บนหอผูป่้วย 

 

 
 
 
 
 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการเรียน 

 การสอน  
ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

 

ผู้สอน 
 บรรยาย ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ 

13 ฝึกปฏิบติัการประเมิน
และวเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้น
ร่างกายในระบบท่ี
ส าคญั  
2.1  ระบบไตและ
ทางเดินปัสสาวะ 

 2 4 ฝึกปฏิบติัใน
หอ้งปฏิบติัการ
และฝึกปฏิบติับน

หอผูป่้วย 

 

14 การประเมินและ
วเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพผูสู้งอายแุบบ
ครอบคลุม 
การประเมินดา้น 7.1  
ร่างกาย 

  8 ฝึกปฏิบติับนหอ
ผูป่้วย 

 

15 การประเมินและ
วเิคราะห์ปัญหา
สุขภาพผูสู้งอายแุบบ

  7 ฝึกปฏิบติับนหอ
ผูป่้วย 

 



ครอบคลุม 
7.2  การประเมินดา้น
สติปัญญาและการ
รับรู้ 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้                                                                                                       (ให้
ตรงกบัแผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ฯ  mapping  ตามทีร่ะบุไว้ใน มคอ. 2) 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน  สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วน 
ของการประเมิน 

2.1, 2.2, 2.3  
2.4, 2.5, 3.1, 3.2  
2.1-2.5, 3.1-3.2 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
สอบภาคปฏิบัต ิ

6 
10 
15 

 

25% 
25% 
50% 

 
หมวดที ่5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 ต าราและเอกสารหลกั 
1.1 Osterweil, D., Brummel-Smith, K., Beck, J.C. (2000).  Comprehensive geriatric assessment. New York :  
    McGraw-Hill, Medical Publishing Division. 
1.2 Rauckhorst, L.H., Stokes, S.A. (1993).  Health assessment of the older individual.  New York: Springer. 
1.3 Dains, J.E. (2007).  Advanced health assessment & clinical diagnosis in primary care.  St. Louis : Mosby. 
1.4  Fuller, J., Schaller-Ayers, J. (2000).  Health assessment: a nursing approach. 

         Philadelphia : Lippincott. 
1.5 Wilson, S.F. & Giddens, J.F. (2001).  Health assessment for nursing practice.  (2nd ed.).  St.Louis: Mosby. 
1.6  Jarvis. C. (2004).  Physical examination & health assessment.  St. Louis : Saunders. 
1.7 เฉลิมพล ลือราช, ฐิติมา ทุ่งส่วย, ณัฐวดี อินว่าน.  (2553).  การประเมินสุขภาพองค์รวมและความร่วมมือในการ 
     ใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายโุรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน.  เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
1.8 เพญ็จันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์. (2543). การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการส าหรับพยาบาล.   
    กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 

2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ (ถ้ามี) 
    2.1 ฐานขอ้มูลและระบบสืบคน้อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่  
 2.1.1 CINAHL 



           2.1.2 ScienceDirect 
           2.1.3 PubMed 
           2.1.4 ProQuest 
3 เอกสารและข้อมูลแนะน า (ถ้ามี) 
      3.1 วารสาร ไดแ้ก่  
            3.1.1  Journal of American Geriatric Society 
  3.1.2  Journal of Gerontological Nursing 
  3.1.3  Geriatric Nursing 
  3.1.4  Elderly Care 
     3.2 ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และเวบ็ไซด ์ไดแ้ก่  
            3.2.1 http://www.heartsite.com 
            3.2.2   http://www.medinfo.ufl.edu 
      3.3 แผน่ซีดี ไดแ้ก่  
  3.3.1  การตรวจร่างกาย 

 
หมวดที ่6 การประเมินกระบวนวชิาและกระบวนการปรับปรุง 

1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของกระบวนวชิาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินกระบวนวชิา 
 การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 การสะทอ้นคิด จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 √แบบประเมินผูส้อน 
 √ผลการสอบ 
 √การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอ้สอบ 
 การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

3 กลไกการปรับปรุงการสอน  
 √สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 



 การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิกระบวนวชิาของนักศึกษา 
 √มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบรายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 √การทวนสอบการใหค้ะแนนการตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยกรรมการวชิาการประจ าภาควชิาและคณะ 
 การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิอ่ืน ๆ  

ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนวชิา 
 √ปรับปรุงกระบวนวชิาในแต่ละปี ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 √ปรับปรุงกระบวนวชิาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผูส้อนโดยนกัศึกษา 
 √ปรับปรุงกระบวนวชิาในช่วงเวลาการปรับปรุงหลกัสูตร 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

 
 


