
 

มคอ 4 รายละเอยีดของกระบวนวิชาฝึกปฏิบตัิ 

1. ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควชิา  คณะพยาบาลศาสตร์       สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

  Faculty  of Nursing           Gerontological Nursing Program 

3. รหัสกระบวนวิชา  พย.อส. 564 (564727) 

 ชื่อกระบวนวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุขัน้สูง 

    Practicum in Gerontological Nursing 

4. หน่วยกติ   3(0-12-0)  

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 

 1.1 กระบวนวชิานีใ้ช้ส าหรบั 

  หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

  หลายหลักสูตร      

1.2 ประเภทของกระบวนวิชา           

                วิชาบังคับ    ในสาขาวิชา    นอกสาขา  

 วิชาเลอืก     ในสาขาวิชา    นอกสาขา  

 วิชาตามเง่ือนไขของสาขาวิชา     

 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

2. อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน        

2.1  ชื่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบ 

 ผศ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ 

2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

 1. ผศ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ                    2. รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ          

     3. ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง                   4. รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล 

     5. รศ.ดร.ภารดี นานาศลิป ์                6.  ผศ.ดร.ศริิรัตน์ ปานอุทัย 

3. ภาคการศกึษา/ชั้นปีท่ีเรียน    ภาคการศึกษาท่ี  2  ชั้นปีท่ี  1  

4. สถานท่ีเรียน     

 ในสถานท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

     4.1 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 

     4.2. ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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5. จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยจ์ะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษา 

    เป็นรายบุคคล 15 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ (หรือแยกตามตาราง) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล อาจารย ์ จ านวน ชม./สัปดาห์ หมายเหตุ 

1 ผศ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ 15 เป็นที่ปรึกษาในช่วงที่ฝึก

ในโรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่ 
2 รศ.ดร.ภารดี นานาศลิป ์                 15 

3 รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศขุะ          15 เป็นที่ปรึกษาในช่วงที่ฝึก

ใน ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา 

จ.ล าพูน 
4 ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง                    15 

5 ผศ.ดร.ศริิรัตน์ ปานอุทัย 15 เป็นที่ปรึกษาในช่วงที่ฝึก

ใน ต.หนองหอย อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 
6 รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล 15 
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หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอาย ุ                               คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

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

  ลักษณะกระบวนวิชา      บรรยาย        ปฏบิัตกิาร           

   ฝกึปฏบิัต ิ     วทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

การวัดและประเมินผล               A-F                            S/U                       P 

 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   พย.สอ.564 (564725) และเรียนพร้อมกบั พย.สอ.564 (564726)  

  

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

           ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขัน้สูงด้านการสง่เสริมสุขภาพ ปูองกนัโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง การ

ดูแลรักษาและลดความพกิาร ในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง และเจ็บปุวยรวมทั้งครอบครัว โดยการ

ประยุกต์มโนทัศน์  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา   เมื่อสิน้สุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ  : 

ให้การพยาบาลผู้สูงอายุทัง้ที่มีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยงและเจ็บปุวย และให้การดูแลครอบครัวโดยประยุกต ์

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

 

เนื้อหากระบวนวชิา                                                จ านวนชั่วโมงฝกึปฏิบตัิ 

1. การปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบตั ิ      10 

2. ฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง    50  

3. ฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บปุวยเฉียบพลัน    50 

4. ฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บปุวยเรือ้รัง      50 

5. การศกึษาดูงาน:         20 

  -  การดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในระยะ acute  1 แห่ง  

  -  การตรวจพิเศษโรคหัวใจแบบภายนอก และการตรวจพเิศษ 

โรคหัวใจแบบภายใน  Invasive unit และ non-invasive unit  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่      1 แห่ง      

- การสง่เสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน    1 แห่ง          

- สถานบริบาลผู้สงูอายุระยะยาว      1 แห่ง      

       รวม                       180  
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 กระบวนวิชานีไ้ด้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ าคณะพยาบาลศาสตร์                      

ในคราวประชุมวสิามัญครั้งที ่2/2554 เม่ือวันที่  3 มิถุนายน 2554 ก าหนดเปดิสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 

2555 เป็นตน้ไป 

 

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

 (รองศาสตราจารย์ ดร. สุจติรา เทียนสวสัดิ์) 

                                                          รองคณบดี ปฎบิตัิการแทน 

                                ประธานกรรมการบณัฑติศกึษาประจ 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 and health risky elderly   50 

3. Practice in gerontological nursing in acute ill elderly     50 

4. Practice in gerontological nursing in chronic ill elderly     50 

5. Study visits:              20 

-  Health promotion center for elderly   1 setting    

-  Stroke Unit in hospital    1 setting    

-  Cardiovascular Center    1 setting    

-  Long term care for elderly   1 setting      

Total    180 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม   

 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องการพัฒนา  

นักศึกษาสามารถให้เหตุผลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ (ผู้สูงอายุ

ที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง และผู้สูงอายุที่เจ็บปุวย) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติการดูแลผู้สงูอายุ มีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุและ

ปฎิบัติการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน สามารถจัดการปัญหาและข้อโต้แย้งโดยค านึงถึง

หลักการ ความคดิและความรู้สึกของตนเองและผลกระทบต่อผู้อ่ืน  

 กระบวนการหรือกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ  

วเิคราะห์และอภิปรายสถานการณ์ปัญหาด้านคณุธรรมจริยธรรมใน การฝึกปฏิบัต ิใหก้ารพยาบาลผู้สูงอายุทัง้ที่

มีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยงและเจ็บปุวย รวมทั้งครอบครัว 

 วิธกีารประเมินผล 

จากเหตุผลของการอภิปรายสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมใน การฝึกปฏิบัต ิให้การพยาบาล

ผู้สูงอายุ 

 

2. ความรู้ 

 ความรู้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา   

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของการให้การพยาบาลผู้สูงอายุและแนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึน้ในผู้สูงอายุ มีความรู้ในการพยาบาลผู้สูงอายุอยา่งลึกซ้ึงและสามารถประเมินปัญหา

สุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ (ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง และผู้สูงอายุที่เจ็บปุวย) แบบองค์

รวมรวมทั้งครอบครัวได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม สามารถวางแผนและให้การดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ (ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ) โดยการประยุกต์มโน

ทัศน์  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ มีความรู้เท่าทันในเทคโนโลยีและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแล

ผู้สูงอายุ ตระหนักถึงผลของวัฒนธรรมต่อภาวะเจ็บปุวย  ให้การดูแลผู้สูงอายุโดยค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

และ ไม่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดอันตรายหรืออยูใ่นภาวะเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์หรือสังคม รวมทั้ง

มีความรู้และทักษะในการพัฒนาโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  

 กระบวนการหรือกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ  

ฝึกปฏิบัติใหก้ารดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ (ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง และผู้สูงอายุที่

เจ็บปุวย) ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค การจดัการกับภาวะเสี่ยง การดูแลรกัษาและการฟื้นฟสูภาพ 
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 วิธกีารประเมินผล 

สงัเกตจากการฝึกปฏิบัตแิละน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิการดูแลผู้สูงอายุทัง้รายกลุ่มและรายบุคคล 

รวมทั้งการท าแฟมูสะสมงาน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

 ความรู้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา 

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและ/หรือศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้องมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ สามารถประเมินและสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ และมีความคดิริเริ่มในการวางแผนพัฒนาโครงการดูแลผู้สูงอายุใน

ชุมชน  

 กระบวนการหรือกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ  

การประชุมหารือก่อนและหลงัการฝึกปฏิบัตแิละประชุมวางแผนโครงการ  

 วิธกีารประเมินผล 

จากผลการน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิการดูแลผู้สูงอายุทัง้รายกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งการท าแฟมู

สะสมงาน 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   

 ความรู้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา 

นักศึกษาสามารถบริหารจัดการและประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การฝึกปฎิบัติด าเนินไป

อยา่งราบรื่น แก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานกลุ่ม

อยา่งต่อเนื่องเพื่อให้งานส าเร็จตามแผนที่ก าหนด สามารถสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องทั้งผู้ร่วมงาน

และผู้สูงอายุ  

 กระบวนการหรือกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ  

  สังเกตการฝึกปฏิบตัิและสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 วิธกีารประเมินผล 

จากผลการสังเกตการฝึกปฏิบัตแิละจากผลการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ้างอิงจาก มคอ. 2) 

 ความรู้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา 

นักศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล สามารถคดักรองขอ้มูลและเลือกใช้ข้อมูลที่

เหมาะสมในการน ามาประยุกตใ์ช้ในการฝึกปฏิบตัิ สามารถน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิในรูปแบบที่น่าสนใจและ

เขา้ใจง่ายโดยใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เขยีนรายงานและท าแฟมูสะสมงานที่มีคุณภาพและมีความคดิริเริม่

สร้างสรรค ์
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กระบวนการหรือกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ  

การประชุมหารือก่อนและหลงัการฝึกปฏิบัตแิละประชุมวางแผนโครงการ  

 วิธกีารประเมินผล 

จากผลการน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิการดูแลผู้สูงอายุทัง้รายกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งการท าแฟมู

สะสมงาน 

 

 หมวดท่ี 4 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. กิจกรรมของนักศกึษา  (ให้บรรยายกิจกรรมของนักศกึษาในการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม) 

1. การปฐมนิเทศ แนะน ากระบวนวิชา 
2. การฝกึปฏิบัต ิ

2.1 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มสีุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยงใน ต.ทาปลาดุก อ.แมท่า จ.ล าพูน 
2.2. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สงูอายุทีม่ีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่
2.3. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สงูอายุทีม่ีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรงัในชุมชน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

3. การศึกษาดูงาน 
3.1 ศึกษาดูงานด้านการสง่เสรมิสุขภาพผู้สงูอายุในชุมชน  ต.ทาป่าสัก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
3.2 ศึกษาดูงานสถานบรบิาลผูสู้งอายุระยะยาว และการดูแลผู้สงูอายุที่มีภาวะสมองเสือ่ม โรงพยาบาลประสาท 

อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
3.3 ศึกษาดูงานการดูแลผู้สงูอายุโรคหลอดเลือดสมองในระยะ acute ณ stroke unit โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม ่
3.4 ศึกษาดูงานการตรวจพิเศษโรคหัวใจแบบภายนอก และการตรวจพิเศษโรคหัวใจแบบภายใน  Invasive unit 

และ non-invasive unit โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 

2. รายงานหรืองานท่ีนักศกึษาได้รบัมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

1. รายงานและจัดท าแฟม้สะสมงานหรือนวัตกรรมในการ
ดูแลผูสู้งอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง 

1 สัปดาห ์หลังเสร็จสิน้การฝกึปฏิบัติท้ังกระบวนวิชา 

2. รายงานและจัดท าแฟม้สะสมงานหรือนวัตกรรมในการ
ดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะเจบ็ป่วยเฉียบพลันใน
โรงพยาบาล 

1 สัปดาห ์หลังเสร็จสิน้การฝกึปฏิบัติท้ังกระบวนวิชา 

3. รายงานและจัดท าแฟม้สะสมงานหรือนวัตกรรมในการ
ดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะเจบ็ป่วยเรื้อรังในชุมชน 

1 สัปดาห ์หลังเสร็จสิน้การฝกึปฏิบัติท้ังกระบวนวิชา 

3. การตดิตามผลการเรียนรู้การฝกึประสบการณภ์าคสนาม       

- จัดประชุมผู้เกี่ยวขอ้งในการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิท้ังแหล่งฝึกในชมุชนและในโรงพยาบาล ให้นกัศึกษาน าเสนอ

การเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝกึปฏิบัต ิเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศกึษาท่ีไปฝกึประสบการณ์

ภาคปฏิบัต ิ

- อาจารย์ชีน้ าให้เห็นถึงความส าคัญ และผลกระทบตอ่พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
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และความรับผิดชอบ ที่มีตอ่การฝึกปฏิบัตดิูแลผูสู้งอายุในแหล่งฝึกและการท างานในอนาคต 

- ให้นักศกึษาประเมินผลการฝกึในแบบฟอร์มท่ีแจกให้และน าผลการประเมินท้ังจากอาจารย์ พยาบาลพ่ีเลีย้งและ

นักศึกษาในการฝึกปฏิบัตมิาน าเสนออภิปราย เพ่ือเป็นแนวทางในการฝกึปฏิบัตติ่อรุ่นต่อไป 

 

4. หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงหรอืครูผู้ช่วยฝกึปฏบิัตอิื่นๆ ในสถานประกอบการท่ีดูแล

กิจกรรมในภาคสนาม 

       - กระบวนวิชา ฝึกปฏบิัติการพยาบาลผูสู้งอายุขั้นสงู (564727) ส าหรับนักศึกษาปรญิญาโท ชั้นปีที่ 1 การฝึกในทุก area 
(health promotion, acute care, และ chronic care) จะมีพยาบาลพี่เลี้ยงซึง่ปฏิบัตงิานในแหลง่ฝึกนั้นๆ ท าหน้าที่ดังนี้  
- ร่วมจัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตกิับอาจารย์นเิทศ 

- แนะน านักศกึษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบัติ วฒันธรรมของหน่วยงาน 

- แนะน าลักษณะผู้ปุวย เคร่ืองมอื อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัต ิ

- แนะน าบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง หรือท่ีตอ้งท างานร่วมกัน 

- ร่วมสอน  conference  นิเทศ และตดิตามความกา้วหนา้ รวมท้ังประเมนิผลการท างานของนกัศึกษาในการฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและรายงานผลต่ออาจารย์นิเทศประจ ากลุม่ 

- ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้ความเห็นในการปรับปรุงการท างานของนกัศึกษา 

 

 

5. หน้าท่ีและความรับผดิชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารยน์ิเทศ 

     - กระบวนวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุขั้นสงู (564727) ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หน้าที่ความ
รับผิดชอบของอาจารย์นิเทศในการฝึกในทุก area (health promotion, acute care, และ chronic care) ได้แก่ การสอน, 
นิเทศการฝึกปฏิบัติ, conference, ตรวจรายงาน  และประเมินนักศึกษา  
    - ประสานและร่วมวางแผนการฝกึประสบการณ์ภาคสนามกับพยาบาลพ่ีเลีย้ง 

     - สังเกตการณ์  การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนกัศึกษาในแหล่งฝึก 

     - นิเทศ conference  และแนะน าหรือให้ค าปรึกษาแกน่กัศึกษาใหม้ีทักษะการท างานในแหล่งฝกึ 

     - ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ

     - สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติเป็นระยะ 

6. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศกึษา 

     - ก่อนฝกึปฏิบัติจะมกีารปฐมนิเทศและแจกคู่มอืการฝึกปฏิบัติ ซึ่งภายในคู่มือจะมีเบอร์โทรศัพท์และเบอร์ e-mail 

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและ preceptor ไว้ใหน้กัศึกษาติดตอ่ในกรณีท่ีมีปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องการปรึกษาหรือขอความ

ช่วยเหลอื 

7. ส่ิงอ านวยความสะดวกและสนับสนนุท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ 

    สถานประกอบการ  (เช่น  ท่ีพัก ค่าเดินทาง วัสดุอุปกรณ์) 

-มีค่าน้ ามันพาหนะในการเดนิทางไปฝกึที่ รพสต.ทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แมท่า จ.ล าพูน 
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หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การก าหนดสถานท่ีฝึก 

   ประธานกระบวนวิชาและอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิในแต่ละ area คัดเลอืกแหล่งฝกึท่ียินดรัีบ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมดังนี ้

- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตติามจุดมุ่งหมาย 

- มีความปลอดภัยของสถานท่ีตัง้ มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี 

- สามารถจัดพยาบาลพ่ีเลีย้งดูแลการฝกึประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  

- มผีู้ปุวยท่ีมีปัญหาตรงกับความต้องการศกึษาของนักศึกษา มีความเหมาะสมกับศักยภาพของนักศกึษาในการลงไปให้

การดูแลในระยะเวลาทีก่ าหนด 

- ยินด ีเต็มใจรับนักศกึษาฝกึประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ

    การติดตอ่ประสานงาน ก าหนดลว่งหน้ากอ่นฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตอิย่างน้อย 1 เดอืน จัดนกัศึกษาลงฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบัตติามความสมัครใจ หรือนักศกึษาอาจหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติดว้ยตนเองตาม

ลักษณะปัญหาของผู้สูงอายุท่ีตอ้งการศึกษา แต่ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

2. การเตรียมนักศกึษา 

- จัดปฐมนิเทศการฝกึประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มอบคู่มอืการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิกอ่นการฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติในวนัปฐมนิเทศกระบวนวชิา  ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งท่ีคาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิวิธีการ

ประเมินผล ชอ่งทางการตดิต่อประสานงาน แนะน าเร่ืองการวางตัว การตดิตอ่สือ่สารกับบุคคลากรในหน่วยงานและ

ผู้ปุวย การแต่งกาย และความรู้ท่ีต้องทบทวนกอ่นการฝึกปฏิบัติ   

3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

- ประธานวิชา ประชุมร่วมกันกับอาจารย์นิเทศในแต่ละ area เพ่ือชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งท่ีคาดหวัง จากการ

ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ วิธีการฝึกและการนเิทศนกัศึกษาในแต่ละ area  ผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีต้องการเนน้  

ช่องทางการตดิต่อกรณีเหตุดว่น  และมอบเอกสารคู่มอืการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ

4. การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝึกหรอืครชู่วยฝกึปฏบิัตอิื่นๆ (ถ้ามี) 

- จัดประชุมพยาบาลพ่ีเลีย้ง เพ่ือชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งท่ีคาดหวัง จากการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 

รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการท างานของนักศกึษา มอบเอกสารคู่มอืการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติ บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือชอ่งทางติดตอ่อาจารย์นเิทศ 

5. การจัดการความเส่ียง 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมนิความเสี่ยง ที่จะเกิดตอ่นักศกึษา และกอ่ให้เกิดความเสยีหายตอ่

แหล่งฝึกและตัวผู้ปุวย เชน่ 

- ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งฝึกในชมุชน  ปูองกันโดยคัดเลอืกแหล่งฝึกท่ีมีการ

คมนาคมสะดวก อยู่ใกล้แหล่งชมุชน จัดเตรียมพาหนะท่ีเหมาะสมในการเดนิทาง ที่ไม่มีหรือมีความเสี่ยงน้อยท่ีสดุ 

- ความเสี่ยงจากอุบัติเหตจุากการใช้เคร่ืองมอื อุปกรณ์  ท้ังต่อผูใ้ห้บริการและผู้รับบริการ ปูองกันโดย จัดปฐมนิเทศ เนน้

เร่ืองการลง intervention ไม่ควรใช้เคร่ืองมอืท่ีอาจกอ่ให้เกิดอันตรายตอ่ผู้ปุวย หรือหากจ าเป็นต องอยู่ภายใต้การดูแลของ

พยาบาลพ่ีเลีย้งหรืออาจารย์นเิทศ  และก าหนดให้นกัศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของแหล่งฝกึปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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หมวดท่ี 6 การประเมินนักศกึษา 

 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน  เช่น 

ล าดับขัน้ ช่วงคะแนน 

A  

B+  

B  

C+  

C  

D+  

D  

F  

S  

U  
 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิานของนักศกึษา 

- ประเมินโดยพยาบาลพ่ีเลีย้งและอาจารย์นิเทศฝกึประสบการณ์ภาคปฏิบัติโดยใช้เกณฑใ์ห้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

สาขาวิชา 

- อาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อสาขาวิชาฯ 

3. ความรบัผดิชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงตอ่การประเมินนักศกึษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนกัศึกษาท้ังระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และเมือ่เสร็จสิน้การฝกึประสบการณ์

ภาคปฏิบัติ ตามแบบฟอร์มการประเมินของสาขาวิชาฯ 

4. ความรับผดิชอบของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบประสบการณ์ภาคสนามตอ่การประเมินนักศกึษา 

ประเมินผลนักศกึษาท้ังระหวา่งฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิและหลังจากเสร็จสิน้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิตาม

แบบประเมิน  โดยพิจารณาจาก บันทึกผลการนิเทศ  และรายงานผลการฝึกฯของพ่ีเลีย้ง  

5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 

อาจารย์นเิทศประชมุร่วมกัน กับพยาบาลพ่ีเลีย้ง เพ่ือท าความเขา้ใจในการประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญ เพ่ือพิจารณาหาขอ้สรุป 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝกึประสบการณ์ภาคสนามจากผู้ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปนี้ 

   1.1 นักศกึษา 

จัดให้นักศกึษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติในแบบประเมินท่ีพัฒนาโดยอาจารย์ในกระบวนวิชา 

 1.2 พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผูป้ระกอบการ 

พยาบาลพ่ีเลีย้ง สังเกตการฝึกปฏิบัติ หรือสอบถามดว้ยวาจาและให้ค าปรึกษาทันทีในชว่งท่ีนักศกึษาฝกึ 

1.3 อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

 อาจารย์สังเกตการฝกึปฏิบัติของนักศกึษาและประชุมร่วมกับพยาบาลพ่ีเลีย้งเป็นระยะถึงผลการด าเนนิงานของนักศกึษา

หลังให้ค าปรึกษา ตลอดจนการน าค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาไปใช้ในการแก้ปญัหาของนกัศึกษา 

1.4 ผู้ท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ เช่น บัณฑติจบใหม ่

ติดตามความความกา้วหนา้ในการท างานของบัณฑิตท่ีตรงตามสาขาวิชา  โดยการส ารวจสอบถามจากผู้ใช้บัณฑติและ

บัณฑิต 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

- อาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ประมวลผลการฝกึประสบการณ์ ของนักศกึษา จากผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากนกัศึกษา จากพยาบาลพ่ีเลีย้ง และ รายงานต่ออาจารย์ประธานวิชา และประธานหลกัสูตร เพ่ือทราบ 

- ประชุมสาขาวิชาฯ ร่วมพิจารณาน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศกึษาถัดไป น าแสดงไว้ในรายงาน

ผลการด าเนนิการของสาขาวิชาฯ 

 


