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รายละเอยีดของกระบวนวชิา 
1. ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

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

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

4. หน่วยกติ    2(1-4-2) 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. หลกัสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 
 1.1 กระบวนวชิานีใ้ช้ส าหรับ 

  หลกัสูตร พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต        สาขาวิชา การพยาบาลผูสู้งอาย ุ 
  หลายหลกัสูตร      
1.2 ประเภทของกระบวนวิชา           

                วิชาบงัคบั     ในสาขาวิชา    นอกสาขา  
 วิชาเลือก     ในสาขาวิชา    นอกสาขา  
 วิชาตามเง่ือนไขของสาขาวิชา     
 วิทยานิพนธ/์การคน้ควา้แบบอิสระ 

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

3. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน: ภาคการศึกษาท่ี  1    ชั้นปีท่ี   1  
4. สถานที่เรียน     
 ในสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 นอกสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคล 
              1  ช่ัวโมงต่อกระบวนวชิา 

ล าดบั ช่ือ-สกุล อาจารย์ ทฤษฎ ี
จ านวนช่ัวโมง/เทอม 

ปฏิบัต ิ
จ านวนช่ัวโมง/เทอม 

1 อ.ดร.ณัฐธยาน์  สุวรรณคฤหาสน ์ 4 60 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล อาจารย์ ทฤษฎ ี
จ านวนช่ัวโมง/เทอม 

ปฏิบัต ิ
จ านวนช่ัวโมง/เทอม 

2 รศ.ดร.ภารดี นานาศิลป์ 4 48 
3 ผศ.ดร. เดชา ท าดี 7 12 
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หมวดที ่2 ลกัษณะและการด าเนินการ 
แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงกระบวนวชิา ฉบบัภาษาไทย 

สาขาวชิา การพยาบาลผู้สูงอายุ                      คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
รหัสกระบวนวชิา   พย.สอ. 564706    ช่ือกระบวนวชิา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผูสู้งอาย ุ 2(1-4-2) 
  ลกัษณะกระบวนวชิา    บรรยาย        ปฏิบัตกิาร           
   ฝึกปฏิบตั ิ     วทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ 
การวดัและประเมนิผล     A-F                            S/U                       P 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :        ไม่ม ี  
ค าอธบิายลกัษณะกระบวนวชิา 
  แนวคิดและหลกัการประเมินสุขภาพผูสู้งอาย ุการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย 
จิตใจ สงัคมและจิตวิญญาณโดยการซกัประวติั การตรวจร่างกาย และการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ทกัษะใน
การประเมินและวิเคราะห์ภาวะสุขภาพผูสู้งอาย ุ และการวินิจฉยัความผดิปกติดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และ
จิตวิญญาณท่ีซบัซอ้นได ้  
วตัถุประสงค์กระบวนวชิา   เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน นกัศึกษาสามารถ  : 

1. อธิบายแนวคิดและหลกัการประเมินสุขภาพขั้นสูงและการประเมินสุขภาพผูสู้งอายุแบบ
ครอบคลุม  

2. อธิบายวิธีการประเมินปัญหาสุขภาพดา้นร่างกายและการประเมินผูสู้งอายแุบบครอบคลุม 
3. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพท่ีซบัซ้อนดา้นร่างกายในระบบท่ีส าคญัและปัญหาสุขภาพดา้นจิตใจ 

อารมณ์และสงัคมในผูสู้งอาย ุ
4. มีทกัษะในการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้นร่างกายในระบบท่ีส าคญั 
5. มีทกัษะในการประเมินสุขภาพผูสู้งอายแุบบครอบคลุมและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพดา้นร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์และสงัคมในผูสู้งอาย ุ
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เน้ือหากระบวนวชิา   จ านวนช่ัวโมงบรรยายหรือช่ัวโมงปฏิบัตกิาร  หรือ/ฝึกปฏิบัต ิ
     บรรยาย         ปฏบิัตกิารหรือฝึกปฏิบตั ิ
1. แนวคิดและหลกัการประเมินสุขภาพขั้นสูงผูสู้งอาย ุ .....4...... 
      และการประเมินสุขภาพผูสู้งอายแุบบครอบคลุม  
  2.  การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้นร่างกายในระบบท่ีส 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. การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพผูสู้งอายแุบบครอบคลุม    
       3.1  การประเมินดา้นร่างกาย .... 1...... .... 8...... 
       3.2  การประเมินดา้นสติปัญญาและการรับรู้ .... 2...... .... 7...... 
       3.3  การประเมนิสุขภาพผูสู้งอายแุบบครอบคลุม 
                ตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้  15   
  รวม     .......15.... ....60....... 

 
เหตุผลในการพฒันา/ปรับปรุงกระบวนวชิา 

การปรับปรุงรายวิชาน้ี  
2.2.1 เพ่ือบูรณาการเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายแุละปรับปรุงเน้ือหาใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน  
2.2.2 เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน โดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นรูปธรรม และให้

นกัศกึษาคน้ควา้ความรู้จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
 กระบวนวิชาน้ีไดผ้า่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะ………………………......................                         ในคราวประชุมคร้ังท่ี .…./………… เมื่อวนัท่ี 
………………………. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ………................ปีการศึกษา 25….……….
เป็นตน้ไป 
       (ลงนาม) .............................................  
 (                                           ) 
                                                          คณบดีคณะ……………………………. 
            วนัท่ี ………………………………………. 
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แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงกระบวนวชิา ฉบบัภาษาองักฤษ 
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 
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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....... 
    3.3  Head to toe                                                                         15 
  Total ....15... ....60....... 
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หมวดที่ 3 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม   
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พฒันา  
กจิกรรมการเรียนการสอน วธิีการประเมนิผล 

  
√ 1.1 สามารถใหเ้หตุผล
และตดัสินเชิงจริยธรรม 

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

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

√ 1.2 สามารถจดัการ
ปัญหาทางจริยธรรมใน
การปฏิบติัการพยาบาล 

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

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

 1.3 มีจริยธรรมในการ
ท าวิจยัและงานวิชาการ  

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

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

√1.4 เป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การปฏิบติังานในการ
พยาบาลเฉพาะสาขา 

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

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

 1.5 สามารถจดัการ
ปัญหาและขอ้โตแ้ยง้โดย
ค านึงถึงความรู้สึกของ
ตนเองและผลกระทบท่ีมี
ต่อผูอ่ื้น 

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

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

 1.6 ช้ีน าความ ถูกตอ้ง
และส่ือความคิดท่ีดีงาม
ใหก้บัสงัคม  

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

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

ความรู้ที่จะได้รับ กจิกรรมการเรียนการสอน วธิีการประเมนิผล 
√2.1 มีความรู้ความเขา้ใจ
อยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหา
สาระของศาสตร์ทางการ
พยาบาลและแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
น ามาใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้ทางวิชาการ หรือ
การปฏิบติัทางการพยาบาล   

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

 √ สอบ √ รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
√ อ่ืนๆ (ระบุ)...การ.pre-post 
conference 
1. ภาคทฤษฎี: การสอบขอ้เขียน 50% 
2. ภาคปฏิบติั: 50% 
     2.1. การสอบภาคปฏิบติั 
            -การสอบปฏิบติัการประเมิน
สุขภาพ (35%) 
            -รายงานการประเมินสุขภาพ 
(5%) 
     2.2. รายงานการประเมินและวินิจฉยั
ปัญหาผูป่้วยตามระบบ 2 ฉบบั (10%)  

√ 2.2  มีความรู้ทาง
วิทยาการท่ีทนัสมยัในการ
พยาบาลเฉพาะสาขาอยา่ง
ลึกซ้ึง    

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

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

√ 2.3 มีความรู้ในการวิจยั  
และการใชผ้ลการ วิจยัใน
การปฏิบติัการพยาบาล 
ตลอดถึงผล กระทบต่อ
องคค์วามรู้ และการ
ปฏิบติัการพยาบาล เฉพาะ
สาขา   

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

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

√2.4 มีความเขา้ใจใน
วิธีการพฒันาความรู้  การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหม่ๆ  
และการใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัในการปฏิบติัการ  

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

 สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
√ อ่ืนๆ (ระบุ)...การ.pre-post 
conference   
    1. การสอบภาคปฏิบติั 
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2. ความรู้ 

ความรู้ที่จะได้รับ กจิกรรมการเรียนการสอน วธิีการประเมนิผล 
พยาบาลเฉพาะสาขาวิชา                -การสอบปฏิบติัการประเมิน

สุขภาพ (35%) 
            -รายงานการประเมินสุขภาพ 
(5%) 
     2. รายงานการประเมินและวินิจฉยั
ปัญหาผูป่้วยตามระบบ 2 ฉบบั (10%) 

√ 2.5 มีความเขา้ใจและ
ตระหนกัในเร่ืองต่าง
วฒันธรรมท่ีจะมีผลต่อ
ความเจ็บป่วย 

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

 สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
√ อ่ืนๆ (ระบุ)...การ.pre-post 
conference 
    1. การสอบภาคปฏิบติั 
            -การสอบปฏิบติัการประเมิน
สุขภาพ (35%) 
            -รายงานการประเมินสุขภาพ 
(5%) 
     2. รายงานการประเมินและวินิจฉยั
ปัญหาผูป่้วยตามระบบ 2 ฉบบั (10%) 

3. ทักษะทางปัญญา   
ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พฒันา 

กจิกรรมการเรียนการสอน วธิีการประเมนิผล  

√ 3.1 สามารถวิเคราะห์
ความรู้จากศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์อ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งและน าไปใชใ้น
การปฏิบติัการพยาบาล
เฉพาะสาขา   

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

 √ สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
√ อ่ืนๆ (ระบุ)...การ.pre-post 
conference 
1. ภาคทฤษฎี: การสอบขอ้เขียน 50% 
2. ภาคปฏิบติั: 50% 
     2.1. การสอบภาคปฏิบติั 
            -การสอบปฏิบติัการประเมิน
สุขภาพ (35%) 
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3. ทักษะทางปัญญา   

ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พฒันา 

กจิกรรมการเรียนการสอน วธิีการประเมนิผล  

              -รายงานการประเมินสุขภาพ 
(5%) 
     2.2. รายงานการประเมินและวินิจฉยั
ปัญหาผูป่้วยตามระบบ 2 ฉบบั (10%) 

 3.2 สามารถสงัเคราะห์
และประเมินองคค์วามรู้
ใหม่จากแนวคิดทฤษฎี
ทางการพยาบาล ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง และงานวิจยั 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 สามารถวิเคราะห์
ปัญหาท่ีซบัซอ้นอยา่ง
สร้างสรรค ์ รวมถึงพฒันา
ขอ้เสนอท่ีเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธก์บัสาขาวิชาชีพ
การพยาบาล 

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

 √สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
√ อ่ืนๆ (ระบุ)...การ.pre-post 
conference 
1. ภาคทฤษฎี: การสอบขอ้เขียน 50% 
2. ภาคปฏิบติั: 50% 
     2.1. การสอบภาคปฏิบติั 
            -การสอบปฏิบติัการประเมิน
สุขภาพ (35%) 
            -รายงานการประเมินสุขภาพ 
(5%) 
     2.2. รายงานการประเมินและวินิจฉยั
ปัญหาผูป่้วยตามระบบ 2 ฉบบั (10%) 
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3. ทักษะทางปัญญา   

ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พฒันา 

กจิกรรมการเรียนการสอน วธิีการประเมนิผล  

√ 3.5 สามารถบูรณาการ
ความรู้จากทฤษฎีทางการ
พยาบาล ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในการใหก้ารพยาบาล
ผูป่้วย/ผูใ้ชบ้ริการ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหา
สุขภาพซบัซอ้นหรือปัญหา
ส าคญัของชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ  

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

 สอบ  √รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 
-รายงานการประเมินสุขภาพ 1 ฉบบั 
(5%) 
-รายงานการประเมินและวนิิจฉยัปัญหา
ผูป่้วยตามระบบ 2 ฉบบั (10%) 

 3.6  สามารถสอน ให้
ค  าปรึกษาแก่ผูป่้วย/
ผูใ้ชบ้ริการ ญาติผูดู้แล 
นกัศกึษาพยาบาล บุคลากร
ทางการพยาบาล และ 
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ ผูม้ีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพ และ/
หรืออาสาสมคัรหมู่บา้น 

 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. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 
วธิีการประเมนิผล 

  
√ 4.1 มีความสามารถใน
การบริหารจดัการ  
แกปั้ญหาท่ียุง่ยากซบัซอ้น  

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

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 
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4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 
วธิีการประเมนิผล 

  
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
สถานการณ์   

  

√ 4.2 มีความรับผดิชอบใน
การเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและ
สงัคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

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

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

 4.3 แสดงออกซ่ึง 
ทกัษะการเป็นผูน้  าไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์  เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการท างาน
ของกลุ่ม  

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

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

 4.4 ประสานงานและ
ร่วมท างานเป็นทีมกบัสห
สาขาวิชาชีพ/เครือข่าย
ต่างๆเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์
ท่ีคาดหวงั 

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

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

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทักษะการวเิคราะห์ การ

ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศที่

ต้องพฒันา 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 
วธิีการประเมนิผล 

  

√ 5.1 มีความสามารถคดั
กรองขอ้มูล เชิงปริมาณ
และสถิติเพื่อน ามาใช ้
ศึกษาคน้ควา้ สรุปและ
เสนอแนะแกไ้ขปัญหา

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

 สอบ  รายงาน  
 แฟ้มสะสมงาน  
 อ่ืนๆ ........................................... 
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ต่างๆ ดา้นการพยาบาล 
√ 5.2 สามารถส่ือสาร
ขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบักลุ่มบุคคล
ต่างๆ  ทั้งในวงวิชาการ
และวิชาชีพ  รวมถึงชุมชน
ทัว่ไป   

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

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

√ 5.3 น าเสนอรายงานทั้ง
ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ   ผา่น
ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธห์รือโครงการ
คน้ควา้ท่ีส าคญั 

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

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

 5.4 สามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

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

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

 (หวัขอ้ใหส้อดคลอ้งตาราง mapping ใน มคอ. 2)   สามารถเพ่ิมทกัษะพิสยัได ้ (ถา้มี)           
                  ทักษะพสัิย  (เช่น  การเต้นร า  ดนตรี การวาดภาพ  การแกะสลกั พลศึกษา  การแพทย์  และ
วทิยาศาสตร์การแพทย์) 
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หมวดที่ 4    แผนการสอนและการประเมนิผล  (แบบที่ 1) 
1 แผนการสอน  

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการ
เรียน 

 การสอน  
ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

Lab  
ฝึก

ปฏิบัต ิ
Ward 

1 -แนวคิดและหลกัการ
ประเมินสุขภาพขั้น
สูงผูสู้งอายแุละการ
ประเมินสุขภาพ
ผูสู้งอายแุบบ
ครอบคลุม 
-การประเมินดา้น
ร่างกาย: ฝึก
ปฏิบติัการใชแ้บบ
ประเมินและ
เคร่ืองมือการตรวจ
ร่างกายต่างๆ  
 
 
 
-การประเมินดา้น
ร่างกาย: การแปลผล
การตรวจรังสีทรวง
อก 

2  
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 บรรยาย 
 
 
 
 
 

บรรยาย 
ฝึกการใช้

เคร่ืองมือต่างๆ 
เช่น Snellen’s 

chart, 
Opthalmoscope, 

Otosope, 
Tunning fork, 

เป็นตน้ 
-บรรยาย 
-ฝึกการแปลผล
การตรวจรังสี
ทรวงอก 

เดชา 
 
 
 
 
 
ณัฐธยาน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยทุธพนัธ ์

2 -การประเมินดา้น
สติปัญญา และการ
รับรู้ 
-การประเมินดา้น
ร่างกาย: การตรวจ
คล่ืนไฟฟ้าหวัใจและ

2  
 
 
3 

 -บรรยาย 
-อภิปรายจาก
กรณีศกึษา 
-บรรยาย 
-ท าแบบฝึกหดั
แปลผล EKG 

ภารดี 
 
 
ณัฐธยาน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการ
เรียน 

 การสอน  
ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 
Lab  

ฝึก
ปฏิบัต ิ
Ward 

การแปลผล 
3 -การประเมินสุขภาพ

ผูสู้งอายแุบบ
ครอบคลุม: การ
ประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นใน
ระบบศีรษะ ตา หู 
จมูกและคอ 
-การประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นใน
ระบบหายใจ 
-ฝึกปฏิบติัการตรวจ
ประเมินสุขภาพ
ระบบทางเดินหายใจ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 บรรยาย 
อภิปราย 
วิเคราะห์
กรณีศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

-หุ่นจ  าลองฝึก
ตรวจระบบ
หายใจ 
-หูฟัง 

เดชา 
 
 
 
 
 
 
 
ณัฐธยาน์ 
 
 
 
ณัฐธยาน์ 

4 -การประเมินดา้น
สติปัญญาและการ
รับรู้: ศีรษะ ตา หู 
จมูก และคอ  
 
-ฝึกปฏิบติัการ
ประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้น
ดา้นสติปัญญาและ

 3  
 
 
 
 
4 

-จบัคู่ ฝึกตรวจ
เพื่อน 
-otoscope, 
opthalmoscope, 
nasal specular 

เดชา 
 
 
 
 
เดชา 
ณัฐธยาน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการ
เรียน 

 การสอน  
ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 
Lab  

ฝึก
ปฏิบัต ิ
Ward 

การรับรู้: ศีรษะ ตา หู 
จมูก และคอ และ
ระบบทางเดินหายใจ 

5 -การประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นใน
ระบบหวัใจและ
หลอดเลือด 
-ฝึกปฏิบติัการ
ประเมินและวินิจฉยั
ความผดิปกติท่ีพบ
บ่อยของระบบหวัใจ
และหลอดเลือด 

-ฝึกปฏิบติัการ
ประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นใน
ดา้นสติปัญญาและ
การรับรู้ และระบบ
หวัใจและหลอดเลือด 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

บรรยาย 
อภิปราย 
วิเคราะห์
กรณีศกึษา 

 
หุ่นจ  าลองตรวจ
ระบบหวัใจและ
หลอดเลือด 

 
 

ผูป่้วยโรคหวัใจ 

ณัฐธยาน์ 
 
 
 
 
ณัฐธยาน์ 
 
 
 
 
ณัฐธยาน์ 
เดชา 

6 -การประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นใน
ระบบทางเดินอาหาร 
-การประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นใน

1 
 
 
 
1 
 
 

  บรรยาย 
อภิปราย 
วิเคราะห์
กรณีศกึษา 

 

ภารดี 
 
 
 
ภารดี 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการ
เรียน 

 การสอน  
ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 
Lab  

ฝึก
ปฏิบัต ิ
Ward 

ระบบไตและทางเดิน
ปัสสาวะ 

7 -ฝึกปฏิบติัการ
ประเมินและวินิจฉยั
ความผดิปกติท่ีพบ
บ่อยของระบบไต
และทางเดินปัสสาวะ 
และระบบทางเดิน
อาหาร 
-ฝึกปฏิบติัการ
ประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นใน
ดา้นสติปัญญาและ
การรับรู้ และระบบ
ระบบไตและทางเดิน
ปัสสาวะ และระบบ
ทางเดินอาหาร 

 3  
 
 
 
 
 
 
4 

ฝึกปฏิบติัใน
หอ้งปฏิบติัการ
และฝึกปฏิบติับน

หอผูป่้วย 

ภารดี  
ณัฐธยาน์ 
 

8 -การประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นใน
ระบบประสาทและ
กลา้มเน้ือ 
-ฝึกปฏิบติัการ
ประเมินและวินิจฉยั
ความผดิปกติท่ีพบ
บ่อยของระบบระบบ
ประสาทและ

2  
 
 
 
 
3 

 -บรรยาย 
-ฝึกวิเคราะห์
กรณีศกึษา 

 
 

ฝึกปฏิบติัใน
หอ้งปฏิบติัการ 

เดชา 
 
 
 
 
ภารดี 
ณัฐธยาน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการ
เรียน 

 การสอน  
ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 
Lab  

ฝึก
ปฏิบัต ิ
Ward 

กลา้มเน้ือ 
9 -ฝึกปฏิบติัการ

ประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้นใน
ดา้นสติปัญญาและ
การรับรู้ และระบบ
ระบบประสาทและ
กลา้มเน้ือ 
-ทบทวนการตรวจ
ประเมินสุขภาพ
ผูสู้งอายแุบบ
ครอบคลุมตั้งแต่
ศีรษะจรดเทา้ (Head 
to toe) 

  
 
 
 
 
 
 
 
3 

4 -ฝึกปฏิบติับนหอ
ผูป่้วย 
-ฝึกตรวจผูป่้วยท่ี
เจ็บป่วยในระบบ
ประสาทและ
กลา้มเน้ือ 
 
 
-ฝึกตรวจใน
หอ้งปฏิบติัการ 
-จบัคู่ ตรวจกบั
เพื่อน 

ภารดี  
ณัฐธยาน์ 
 

10-12 -ฝึกปฏิบติัการ
ประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซบัซอ้น
แบบครอบคลุมตั้งแต่
ศีรษะจรดเทา้ 
 

  4 ฝึกปฏิบติัใน
หอ้งปฏิบติัการ
และฝึกปฏิบติับน

หอผูป่้วย 

ภารดี  
ณัฐธยาน์ 
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2 แผนการประเมนิผลการเรียนรู้                                                                                                       
(ให้ตรงกบัแผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ฯ  mapping  ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2) 

ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ  สัปดาห์ที่ประเมนิ สัดส่วน 
ของการประเมนิ 

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

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค  
สอบปฏบิัต ิ
 

6 
16 
14 
 

25% 
25% 
50% 

 
หมวดที่ 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  
     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
1.8 เพญ็จันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์. (2543). การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการส าหรับพยาบาล.   
    กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล. 

2 เอกสารและข้อมูลส าคญั (ถ้าม)ี 
    2.1 ฐานขอ้มูลและระบบสืบคน้อิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่  
 2.1.1 CINAHL 
           2.1.2 ScienceDirect 
           2.1.3 PubMed 
           2.1.4 ProQuest 
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3 เอกสารและข้อมูลแนะน า (ถ้าม)ี 
      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 ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 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 

 
หมวดที่ 6 การประเมนิกระบวนวชิาและกระบวนการปรับปรุง 

1 กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของกระบวนวชิาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินกระบวนวิชา 
 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
 การสะทอ้นคิด จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

2 กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
 √แบบประเมินผูส้อน 
 √ผลการสอบ 
 √การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอ้สอบ 
 การสงัเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

3 กลไกการปรับปรุงการสอน  
 √สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
 การวิจยัในและนอกชั้นเรียน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 
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4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์กระบวนวชิาของนักศึกษา 
 √มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบรายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 √การทวนสอบการใหค้ะแนนการตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยกรรมการวิชาการประจ าภาควิชาและคณะ 
 การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิอ่ืน ๆ  

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

5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนวชิา 
 √ปรับปรุงกระบวนวิชาในแต่ละปี ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 √ปรับปรุงกระบวนวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผูส้อนโดยนกัศึกษา 
 √ปรับปรุงกระบวนวิชาในช่วงเวลาการปรับปรุงหลกัสูตร 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

 
 


