
 

มคอ 4 รายละเอียดของกระบวนวชิาฝึกปฏิบติั 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร ์      สาขาวิชาการพยาบาลผู้สงูอายุ 

  Faculty  of Nursing           Gerontological Nursing Program 

3. รหัสกระบวนวิชา  พย.อส. 564 (564727) 

 ชื่อกระบวนวชิา  ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุขัน้สูง 

    Practicum in Gerontological Nursing 

4. หน่วยกิต   3(0-6-3)  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 

 1.1 กระบวนวิชานี้ใช้ส าหรับ 

  หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

  หลายหลักสูตร      

1.2 ประเภทของกระบวนวิชา           

                วิชาบังคับ    ในสาขาวิชา    นอกสาขา  

 วิชาเลือก     ในสาขาวิชา    นอกสาขา  

 วิชาตามเงื่อนไขของสาขาวิชา     

 วิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน        

2.1  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

 ผศ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ 

2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

 1. อ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ              4. รศ.ดร.ภารดี นานาศิลป์ 

     2. รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ              5. รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล 

     3. ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง              6. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน   ภาคการศึกษาที่  2-57  ช้ันปีที ่ 1  

4. สถานที่เรียน     

 ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษา 

    เป็นรายบคุคล  3  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ                                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

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

  ลักษณะกระบวนวชิา      บรรยาย        ปฏิบัติการ           

   ฝึกปฏิบัติ      วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

การวัดและประเมินผล               A-F                            S/U                       P 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   พย.สอ.564 (564725) และเรียนพรอ้มกับ พย.สอ.564 (564726)  

  

ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

           ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุขั้นสูงด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง การ

ดูแลรักษาและลดความพิการ ในผู้สูงอายุที่มสีุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มภีาวะเสี่ยง และเจ็บปุวยรวมทั้งครอบครัว โดยการ

ประยุกต์มโนทัศน ์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา   เมื่อสิน้สดุการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ  : 

ให้การพยาบาลผูสู้งอายุทั้งที่มสีุขภาพดี มภีาวะเสี่ยงและเจ็บปุวย และใหก้ารดูแลครอบครัวโดยประยุกต์ 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

 

เนื้อหากระบวนวิชา                                                จ านวนชั่วโมงฝึกปฏบิัติ 

1. การปฐมนเิทศก่อนการฝกึปฏิบัติ 

2. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะสุขภาพดี     25  

3. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะสุขภาพเสี่ยง     25 

4. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะเจ็บปุวยเฉียบพลัน    55 

5. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะเจ็บปุวยเรือ้รัง      55 

6. การศกึษาดูงาน:         20 

  -  การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ     1 แห่ง       

- การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม ่  1 แห่ง            

- การบริบาลผู้สูงอายุระยะยาว     1 แห่ง      

       รวม                       180  
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 กระบวนวิชานี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะพยาบาลศาสตร์                      

ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่  3 มิถุนายน 2554 ก าหนดเปิดสอนตั้งแตภ่าคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2555 เป็นต้นไป 

 

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

 (รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์) 

                                                          รองคณบดี ปฎิบัติการแทน 

                                ประธานกรรมการบัณฑติศกึษาประจ 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 for elderly   1 setting    

-  Rehabilitation for elderly   1 setting    

-  Long term care for elderly  1 setting      

Total    180 
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จรยิธรรม   

 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนา  

นักศึกษาสามารถให้เหตุผลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ (ผู้สูงอายุ

ที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง และผู้สูงอายุที่เจ็บปุวย) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ มีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุและ

ปฎิบัติการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน สามารถจัดการปัญหาและข้อโต้แย้งโดยค านึงถึง

หลักการ ความคิดและความรูส้ึกของตนเองและผลกระทบต่อผู้อื่น  

 กระบวนการหรอืกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรอืทักษะ  

วิเคราะห์และอภปิรายสถานการณป์ัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมใน การฝกึปฏิบัติ ให้การพยาบาลผู้สูงอายุทั้งที่

มีสุขภาพดี มภีาวะเสี่ยงและเจ็บปุวย รวมทั้งครอบครัว 

 วิธีการประเมินผล 

จากเหตุผลของการอภปิรายสถานการณป์ัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมใน การฝึกปฏิบัติ ให้การพยาบา

ผูสู้งอายุ 

 

2. ความรู้ 

 ความรู้หรอืทักษะที่ต้องการพัฒนา   

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของการให้การพยาบาลผู้สูงอายุและแนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ มีความรู้ในการพยาบาลผู้สูงอายุอย่างลึกซึ้งและสามารถประเมินปัญหา

สุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ (ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง และผู้สูงอายุที่เจ็บปุวย) แบบองค์

รวมรวมทั้งครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถวางแผนและให้การดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ (ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ) โดยการประยุกต์มโน

ทัศน์  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ มีความรู้เท่าทันในเทคโนโลยีและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแล

ผู้สูงอายุ ตระหนักถึงผลของวัฒนธรรมต่อภาวะเจ็บปุวย  ให้การดูแลผู้สูงอายุโดยค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

และ ไม่ท าใหผู้สู้งอายุเกิดอันตรายหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์หรือสังคม รวมทั้ง

มีความรูแ้ละทักษะในการพัฒนาโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  

 กระบวนการหรอืกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรอืทักษะ  

ฝกึปฏิบัติให้การดูแลผูสู้งอายุกลุ่มตา่งๆ (ผู้สูงอายุที่มสีุขภาพดี ผูสู้งอายุที่มภีาวะเสี่ยง และผูสู้งอายุที่

เจ็บปุวย) ทั้งด้านการสง่เสริมสุขภาพ ปูองกันโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ 
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 วิธีการประเมินผล 

สังเกตจากการฝึกปฏิบัติและน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติการดูแลผูสู้งอายุทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

รวมทั้งการท าแฟูมสะสมงาน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

 ความรู้หรอืทักษะที่ต้องการพัฒนา 

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและ/หรือศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้องมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ สามารถประเมินและสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ และมีความคิดริเริ่มในการวางแผนพัฒนาโครงการดูแลผู้สูงอายุใน

ชุมชน  

 กระบวนการหรอืกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรอืทักษะ  

การประชุมหารอืก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติและประชุมวางแผนโครงการ  

 วิธีการประเมินผล 

จากผลการน าเสนอผลการฝกึปฏิบัติการดูแลผูสู้งอายุทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งการท าแฟูม

สะสมงาน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

 ความรู้หรอืทักษะที่ต้องการพัฒนา 

นักศึกษาสามารถบริหารจัดการและประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การฝึกปฎิบัติด าเนินไป

อย่างราบรื่น แก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานกลุ่ม

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานส าเร็จตามแผนที่ก าหนด สามารถสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ร่วมงาน

และผูสู้งอายุ  

 กระบวนการหรอืกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรอืทักษะ  

  สังเกตการฝึกปฏิบัติและสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 วิธีการประเมินผล 

จากผลการสังเกตการฝึกปฏิบัติและจากผลการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ้างองิจาก มคอ. 2) 

 ความรู้หรอืทักษะที่ต้องการพัฒนา 

นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล สามารถคัดกรองข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูลที่

เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติ สามารถน าเสนอผลการฝกึปฏิบัติในรูปแบบที่นา่สนใจและ

เข้าใจง่ายโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เขียนรายงานและท าแฟูมสะสมงานที่มคีุณภาพและมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 
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กระบวนการหรอืกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรอืทักษะ  

การประชุมหารอืก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติและประชุมวางแผนโครงการ  

 วิธีการประเมินผล 

จากผลการน าเสนอผลการฝกึปฏิบัติการดูแลผูสู้งอายุทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งการท าแฟูม

สะสมงาน 

 

  

 หมวดท่ี 4 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. กิจกรรมของนักศึกษา  (ให้บรรยายกิจกรรมของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) 

1.  การปฐมนิเทศ แนะน ากระบวนวิชาและบรรยายพิเศษเรื่อง “จรยิธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ” 
2. การฝึกปฏิบัติ 

2.1 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยงใน ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
2.2. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บปุวยเฉียบพลันในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
2.3. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บปุวยเรื้อรังในชุมชน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

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

 

2. รายงานหรอืงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

1. รายงานการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะ
เสี่ยง 

1 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการฝกึปฏิบัติทั้งกระบวนวิชา 

2. รายงาน การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บปุวย
เฉียบพลันในโรงพยาบาล (รายงานเดี่ยว กรณีศึกษา 2 
ราย และรายงานโครงการกลุ่ม 1 โครงการ) 

1 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการฝกึปฏิบัติทั้งกระบวนวิชา 

3. รายงาน การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บปุวยเรื้อรัง
ในชุมชน 

1 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการฝกึปฏิบัติทั้งกระบวนวิชา 

  

3. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม       

- จัดประชุมผู้เก่ียวข้องในการฝึกประสบการณ์ทั้งแหลง่ฝึกในชุมชน (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลและ

เจา้หน้าที่พยาบาล) และในโรงพยาบาล (หัวหน้าหอผู้ปุวยและพยาบาลพี่เลีย้ง)  ให้นักศึกษาน าเสนอการเรยีนรูแ้ละ

ประสบการณท์ี่ได้รับจากการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัต ิเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างนักศึกษาทีไ่ปฝึก

ประสบการณภ์าคปฏิบัต ิ

- อาจารย์ช้ีน าให้เห็นถงึความส าคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม ความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ ที่มตี่อการท างานในอนาคต 
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- น าผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัต ิมาน าเสนออภิปรายในการสัมมนาสาขาฯ เพื่อเป็นแนวทางใน

การฝึกประสบการณภ์าคปฏบิัติต่อรุ่นต่อไป 

4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงหรอืครูผู้ช่วยฝึกปฏิบัติอื่นๆ ในสถานประกอบการท่ีดูแล

กิจกรรมในภาคสนาม 

- จัดโปรแกรม โครงการในการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบตัิในชุมชน (การสรา้งเสรมิสุขภาพ) รว่มกับอาจารยน์ิเทศและ

นักศึกษา 

- แนะน านักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

- แนะน าเครื่องมือ อุปกรณ ์ของหน่วยงาน ที่สามารถน ามาใช้เพื่อการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัต ิ

- แนะน าบุคคลที่เก่ียวข้อง หรอืที่ต้องท างานรว่มกัน 

- ติดตามความก้าวหนา้ ประเมินผลการท างานของนักศึกษาฝึกประสบการณภ์าคปฏิบตัิ รายงานผลตอ่อาจารย์นิเทศ 

- ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์นิเทศ เพื่อให้ความเหน็ในการปรับปรุงการท างานของนักศึกษา 
 

 

5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรกึษา/อาจารย์นเิทศ 

    - ประสานและรว่มวางแผนการฝึกประสบการณภ์าคสนามกับผู้ที่เก่ียวข้องในการท างานรว่มกับนักศึกษา 

     - สงัเกตการณก์ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนักศึกษาในแหล่งฝึกปฏิบตั ิ

     - แนะน าหรอืให้ค าปรกึษาแกน่ักศึกษาใหม้ีทักษะการท างานในแหล่งฝึกปฏิบตั ิ

     - ประเมินผลการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัต ิ

     - ปรับปรุงแผนงานการฝกึประสบการณภ์าคปฏิบัติเปน็ระยะ 

6. การเตรยีมการในการแนะแนวและชว่ยเหลอืนักศึกษา 

- จัดปฐมนิเทศแนะน านักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัตใินแตล่ะแหล่งฝึก พรอ้มแจกคู่มือการฝึกปฏิบัต ิ

- จัดช่องทางและเจา้หน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณตี้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และ

ไปรษณยี์อิเล็ทรอนิกส ์  

- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดา้นการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ ์หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให้ค าปรกึษาเฉพาะดา้น

ในการแก้ไขปัญหา 

7. สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ 

    สถานประกอบการ  (เชน่  ท่ีพัก ค่าเดินทาง วัสดุอปุกรณ์) 

-พาหนะในการเดนิทางไปฝึกที่ รพสต.ทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
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หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรยีมการ 

 

1. การก าหนดสถานที่ฝึก 

อาจารยน์ิเทศการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัติ คัดเลือกสถานประกอบการที่ยนิดีรับนักศกึษาฝึกประสบการณภ์าคปฏบิัติ 

โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอ้มดงันี้ 

- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัตติามจุดมุ่งหมาย 

- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดนิทาง และสภาพแวดล้อมการท างานทีด่ ี

- มคีวามพรอ้มในด้านบุคลากรและองคป์ระกอบอืน่ๆทีส่ามารถเอือ้ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏบิัติ 

- มสีถานการณป์ัญหาที่เหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

- ยินดีเต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณภ์าคสนาม และให้ความร่วมมือแกน่ักศึกษาในการฝึกปฏิบัต ิ

การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้ากอ่นฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 4 เดือน จัดนักศึกษาทุกคนลงฝึก

ประสบการณภ์าคปฏิบัตใิน 3 แหลง่ฝึกตามวตัถุประสงคข์องกระบวนวิชา  

2. การเตรยีมนักศึกษา 

จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัต ิโดยมอบคู่มอืการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัติ กอ่นการฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชีแ้จงวัตถุประสงค ์สิง่ที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม วธิีการประเมินผล 

ช่องทางการตดิตอ่ประสานงาน  

3. การเตรยีมอาจารย์ท่ีปรกึษา/อาจารยน์ิเทศ 

ประธานกระบวนวิชาและ/หรอือาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัติ ประสานงานกับผู้ที่รับผดิชอบหรอืหัวหน้า

หน่วยทีน่ักศึกษาจะไปฝึกเพื่อชีแ้จงให้รับทราบวัตถุประสงค ์สิ่งที่คาดหวงั จากการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ผลการ

เรียนรูข้องนักศึกษาทีต่้องการเน้นในการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัติ พรอ้มทั้งมอบเอกสารคูม่ือการฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัต ิ

4. การเตรยีมพนักงานพี่เลีย้งในสถานที่ฝึกหรอืครูช่วยฝึกปฏิบัติอื่นๆ (ถ้าม)ี 

จัดประชุมหัวหน้าแหล่งฝึกและ/หรอืพยาบาลพี่เลีย้ง และนกัศึกษาเพื่อชี้แจงให้รับทราบวตัถุประสงค ์สิ่งที่คาดหวัง  

จากการฝึกประสบการณภ์าคสนาม รับทราบถงึวธิีการบันทึกผลการท างานของนักศึกษา มอบเอกสารคู่มอืการดูแล และ 

ประเมินผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรอืช่องทางติดต่ออาจารยน์ิเทศ 

5. การจัดการความเสี่ยง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกดิต่อนักศึกษาและกอ่ให้เกดิความเสียหายต่อแหล่ง

ฝึกปฏิบัติ เช่น 

- ความเสี่ยงจากสถานที่ตัง้ สภาพแวดล้อมในการท างาน การเดินทาง ปูองกันโดยคัดเลอืกสถานประกอบการทีม่ีการ

คมนาคมสะดวก ไม่ม ีหรือมีความเสีย่งนอ้ยทีสุ่ด 

- ความเสี่ยงจากอุบตัิเหตุจากการท างาน จากการใชเ้ครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลผู้ปุวย ปูองกันโดย จดั

ปฐมนิเทศ แนะน าให้ระมดัระวังและศึกษาวธิีการใช้อุปกรณท์ี่ถูกต้อง และก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบยีบของ

แหล่งฝึกปฏิบตัิอยา่งเครง่ครัด 

- ความเสี่ยงที่สถานประกอบการไม่มอบหมายงานที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา 

- ความเสี่ยงที่นักศึกษาจะไมไ่ด้รับความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานประกอบการ 
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หมวดท่ี 6 การประเมินนักศกึษา 

 

1. หลักเกณฑ์การประเมนิ  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 

- ประเมินโดยอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบตัิทัง้ 3 แหง่ประเมินการฝึกปฏิบัติในแต่ละส่วน โดยใช้เกณฑ์

ตามแบบฟอร์มการประเมินของกระบวนวิชา 

- ประธานกระบวนวิชาและอาจารย์นิเทศประชุมร่วมกันเพือ่พิจารณาผลการประเมินรวมทั้งหมดและสรุปผลการประเมิน 

- ประธานกระบวนวิชาฝึกประสบการณภ์าคปฏิบตัิ รายงานผลการประเมินต่อคณะฯ 

3. ความรับผิดชอบของพนกังานพีเ่ลี้ยงต่อการประเมนินักศึกษา 

ประเมินการปฏิบัตงิานของนกัศึกษาในระหวา่งฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัติ ตามปญัหาที่พบและให้ค าแนะน าแกน่ักศกึษา

เพื่อแก้ไขปัญหานัน้ๆ (ถา้มี) เป็นระยะ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณภ์าคสนาม จะเสนอผลการประเมนิแก่

อาจารยน์ิเทศในภาพรวม 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมนินักศึกษา 

ประเมินผลนักศึกษาเป็นระยะในช่วงของการฝึกปฏิบัติและประเมินหลังจากเสร็จสิน้การฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัต ิตาม

แบบฟอร์มการประเมินของกระบวนวิชา  

5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 

ไม่ม ี
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี ้

   1.1 นักศึกษา 

จัดใหน้ักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัติในแตล่ะแหง่ 

 1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรอืผูป้ระกอบการ 

 สุ่มถามด้วยวาจา 

1.3 อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

อาจารยน์ิเทศแตล่ะแหง่ ประเมินจากการสงัเกตการฝึกปฏบิัติของนักศึกษาเป็นระยะและให้ค าแนะน าเพือ่ปรับปรุงการฝึก

ปฏิบัติ หลังเสร็จสิ้นการฝึกในแต่ละแหง่อาจารย์นิเทศจะประเมินตามแบบประเมนิของกระบวนวิชา ซึ่งครอบคลมุทุก

ทักษะใน มคอ.2 

1.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

คณะฯติดตามความความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑติที่ตรงตามสาขาวิชา  โดยการส ารวจสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต

และตัวบัณฑติ 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

- อาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัติ ประมวลผลการฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัติของนักศึกษา จากผลการ

ประเมินและขอ้เสนอแนะจากนักศึกษา จากพยาบาลพี่เลีย้ง และรายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธาน

หลักสูตรเพื่อทราบ 

- สัมมนาหลักสตูร ร่วมพิจารณาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป น าแสดงไว้ในรายงานผล

การด าเนินการหลักสตูร 

 


