
มคอ. 5  รายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา 

รายละเอยีดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์      สาขาวชิา การพยาบาลผู้สูงอายุ  

   Faculty of Nursing       Gerontological Nursing Program 

3. รหัสกระบวนวิชา  พย.อส. 725 (564725) 

 ชื่อกระบวนวชิา  การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 3   

     Advanced Gerontological Nursing 3 

4. หน่วยกิต   2(2-0-4)  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 

 1.1 กระบวนวิชานี้ใช้ส าหรับ 

  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ     สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  

  หลายหลักสูตร      

1.2 ประเภทของกระบวนวิชา           

                วิชาบังคับ    ในสาขาวิชา    นอกสาขา  

 วิชาเลือก     ในสาขาวิชา    นอกสาขา  

 วิชาตามเงื่อนไขของสาขาวิชา     

 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน        

2.1  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง           

2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

        1. ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง           

            2. รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ          

            3. ผศ.ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน    

 ภาคการศึกษาที่   2     ช้ันปีที ่   1  

4. สถานที่เรียน     

 ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษา 

    เป็นรายบคุคล   1   ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดที่ 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ              คณะพยาบาลศาสตร์   

 พย.สอ. 725 (564725)           การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 3    2(2-0-4) 

ลักษณะกระบวนวชิา    บรรยาย        ปฏิบัติการ           

   ฝึกปฏิบัติ      วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

การวัดและประเมินผล             A-F                            S/U                       P 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :         ไม่มี   

 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

            สถานการณด์้านผู้สูงอายุ นโยบาย และแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย ระบบบริการส าหรับผูสู้งอายุและ

จรยิธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ  ทฤษฏีการสูงอายุ  ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในผูสู้งอายุ 

แนวคิดและทฤษฎีการสรา้งเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ กลยุทธ์ในการสรา้งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ การจัดการภาวะเสี่ยง และการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลแบบองค์รวม

ในผู้สูงอายุทั้งที่มสีุขภาพดีและที่มภีาวะเสี่ยงรวมทั้งครอบครัว บทบาทขององค์กรทุกภาคส่วนในการสร้างเสริม

ผูสู้งอายุ 

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา   เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอน นักศกึษาสามารถ  : 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ดา้นผู้สูงอายุได้ 

2. วิเคราะห์นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมายและระบบบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ

และจรยิธรรมในการดูแลผู้สูงอายุได้ 

3. อธิบายทฤษฏีการสูงอายุได้ 

4. วิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลต่อสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุได้ 

5. อธิบายแนวคิดและทฤษฏีการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยในผู้สูงอายุได้ 

6. วิเคราะหก์ลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุได้  

7. วิเคราะหก์ารจัดการภาวะเสี่ยงและการประเมินผลลัพธ์ในผู้สูงอายุทั้งที่มสีุขภาพดีและที่มี

ภาวะเสี่ยงรวมทั้งครอบครัวได้ 

8. วิเคราะหบ์ทบาทขององค์กรทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุได้ 
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เน้ือหากระบวนวิชา                                                      จ านวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  สถานการณ์ดา้นผูสู้งอายุ                                                                              2  

 2. นโยบาย แผนด้านผูสู้งอายุกฎหมายและระบบบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ          4  

      2.1  แผนผู้สูงอายุแหง่ชาติ 

      2.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับผูสู้งอายุ 

      2.3 ระบบบริการสุขภาพผู้ส าหรับสูงอายุและจรยิธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ   

3.   ทฤษฎีผู้สูงอายุ                                    4 

      3.1 ทฤษฏีที่เกีย่วข้องกับพันธุกรรม  

      3.2 ทฤษฎีการผ่าเหล่า 

      3.3 ทฤษฎีความเสื่อมโทรม 

      3.4 ทฤษฎีอนุมูลอิสระ 

      3.5 ทฤษฎีเช่ือมตามขวาง 

      3.6 ทฤษฎีแหง่ความถดถอย 

      3.7 ทฤษฎีกิจกรรม 

      3.8 ทฤษฎีความตอ่เนื่อง 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ                                               2 

5. แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ               4  

       5.1 แนวคิดพฤฒิพลัง  

  5.2 แนวคิดการเสริมสร้างสุขภาพโลก : วิถีสู่การปฏิบัติ  

6. กลยุทธ์ในการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ                   4          

      6.1  การเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ 

      6.2  การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน 

      6.3  การพัฒนาความเข้าใจด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

      6.4  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ  

6.5  การสร้างเสริมกลุ่มพันธมิตร 

7. การจัดการภาวะเสี่ยงและการประเมินผลลัพธ์ในผูสู้งอายุ                  8 

      7.1 การสูบบุหรี่และดื่มสุรา 

      7.2  ภาวะอว้น 

      7.3  การใชย้าหลายชนิด 

      7.4  การถูกทารุณกรรม 

  8. บทบาทขององค์กรทุกภาคส่วนในการดูแลผูสู้งอายุ                             2          

  รวม                                  30 
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Department  Gerontological Nursing               Faculty of 

Nursing   

GRN 725 (564725)    Advanced Geontological  Nursring  3                                        2(2-0-4) 

  Course Type       Lecture      Lab           

    Practicum   Thesis/I.S. 

           Measurement and Evaluation   A-F            S/U                  P 

 

 Abbreviation  ADV GERO NURS 3 

Prerequisite :  None  

Course Description:   

 Situation of the older person; policy and the National Plan for Older Person, law, health service 

system for older people and ethics in elderly care; theory of aging; factors affecting health and health 

behaviors of older person; concepts and theories of health promotion and illness prevention in older person; 

health promotion and illness prevention strategies in older person; health risk management and 

comprehensive nursing outcomes in healthy and risk elders including family;  role of organization of all 

sectors in the care of older person      

 

Course Objectives:  Students will be able to 

1. analyze situation of older person 

2. analyze policy the National Plan of Older Person, law and health service system for older 

people and ethics in elderly care 

3. explain theory of aging 

4. analyze factor affecting health and health behaviors in older person  

5. explain concepts and theories of health promotion and illness prevention in older person 

6. describe health promotion and illness prevention strategies in older person 

7. analyze health risk management and comprehensive nursing outcomes in healthy and risk 

elders  including family 

8. analyze role of organization of all sectors in the care of older person    
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 Course Contents                                                                               No. of (Lect. hours) 

 

1. Situation of older person             2 

2.   Policy, National Plan for Older Person, law and health service system for older people 4 

2.1 The National Plan for Older Persons   

2.2  Law of the elderly 

2.3 Health care service system and ethics of caring  for older person 

3. Theory of aging                4      

3.1 Genetic theory 

3.2 Mutation theory 

3.3 Wear and tear theory 

3.4 Free radical theory 

3.5 Cross-linkage theory 

3.6 Disengagement theory 

3.7 Activity theory 

3.8 Continuing theory  

4. Factor affecting health and health behaviors                 2 

5. Concepts and theories of health promotion and illness prevention in older person     4 

5.1  Active aging 

5.2 Nairobi health promotion : Call to action 

6. Health promotion and illness prevention strategies  in older person                 4 

6.1.   Capacity building for health promotion 

6.2.  Community empowerment 

6.3.  Health literacy and Health Behavior 

6.4.  Strengthening health system 

6.5.  Partnerships and intersectoral action 

7. Health risk management and comprehensive nursing outcomes evaluation in older person 8 

7.1. Smoking and Alcohol consumption  

7.2. Obesity 

7.3.Polypharmacy 

7.4. Abuse 
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8. The role of organization of all sectors in the care of older person                         2 

 

           Total         30
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หมวดท่ี 3 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรยีบเทียบกับแผนการสอน (แบบที่ 2) 

 

 1.รายงานชัว่โมงการสอนจรงิเทียบกับแผนการสอน: ช่ัวโมงการสอนจรงิเปน็ไปตามแผนการสอนทุกหัวขอ้ 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน    ไม่มี 

หัวข้อที่ไม่ครอบคลุม 

ตามแผนการสอน 

ผลกระทบตอ่ผลการเรยีนรู ้

ของนักศึกษา 

(ตามท่ีระบุใน มคอ. 3) 

แนวทางการแกไ้ข 

- - - 

- - - 

- - - 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของกระบวนวิชาและข้อเสนอ    

การด าเนินการเพื่อปรับปรุงการสอน  

 

        ประสทิธผิลท่ีท าให้เกิดผลการเรยีนรู้ส าหรับนักศกึษาในกระบวนวิชานี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการสอน ท่ีมีท้ัง 

การบรรยาย  การเรียนแบบ e-learning   การมอบหมายงาน การตัง้โจทย์ค าถามเพื่อให้นักศึกษาเตรยีม

ค้นหาค าตอบจากหลักฐานทางวิชาการล่วงหนา้เพื่อน ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกนัในห้องเรียน รวมท้ัง

การค้นหาความรู้จากแหล่งวิชาการตา่งๆนอกเหนือจากท่ีได้รับด้วยตนเอง  ซึ่งท าใหน้ักศึกษาเกิดการ

เรียนรู้ท่ีกว้างขวางครอบคลุมและลกึซึ้ง สามารถเลือกใช้แหล่งประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ท่ีเหมาะสม

ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะกระบวนวิชานี้แต่ยงัส่งผลต่อการเรยีนรู้ในกระบวนวิชาต่อๆไปด้วย    

       อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นกระบวนวิชาในภาคการศึกษาแรกท่ีผู้เรียนต้องปรับตัวกับวิธกีารเรียน 

การสอนที่แตกตา่งไปจากท่ีเคยได้รับในระดับปรญิญาตรี  รวมท้ังการใช้ website และเอกสารต ารา

ภาษาองักฤษที่นักศึกษาต้องใช้เวลาเพื่อท าความเขา้ใจเนื้อหาต้องใช้เวลามาก  ซึ่งผู้สอนจะจัดตารางให้แก่

นักศึกษาโดยเฉพาะผู้ท่ีมปีญัหาได้เขา้พบนอกเวลามากขึ้นจากเดิม และจะสนับสนุนส่งเสรมิให้นักศึกษาได้

ใช้กระบวนการกลุ่มในการช่วยเหลอืการเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผู้สอนจะคอยชว่ยเหลอืเมื่อนักศึกษา

ต้องการให้มากยิง่ขึ้น 
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หมวดท่ี 4 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของกระบวนวิชา 

 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนเรียน    8   คน   (โดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W) 

2. จ านวนนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    8   คน 

3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอนกระบวนวิชา    -   คน   (ได้รับอักษรล าดับขั้น W) 

4. การกระจายของระดับคะแนนและเกรด 

ล าดับขั้น ช่วงคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 

A 80.20-81.53 8 100 

B+    

B    

C+    

C    

D+    

D    

F    

S    

U    

I    

P    

V    

W    

5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้าม)ี   ไม่มี 
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในรายละเอยีดกระบวนวิชา 

ผลการเรียนรู ้

วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 

 

สัดส่วน 

ของการประเมิน 

ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง 

ไม่มี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

    

    

    

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ให้อ้างองิจาก มคอ. 2 และ 3)  

- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ าสาขาวชิา จะเป็นผู้ ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรู้

ของนักศึกษา โดยตรวจสอบแผนการจัดการเรยีนการสอน วิธกีารให้คะแนนสอบ และการให้

คะแนนพฤติกรรม 
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หมวดท่ี 5 การประเมนิกระบวนวิชา 

 

1. ผลการประเมนิกระบวนวิชาโดยนักศึกษา 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ 

ไม่มี ไม่มี 

    

    

2. ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยวิธอีื่น (ถา้มี) เช่น การประชุมผู้สอน การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคญั 

 

ไม่มี 

2.2 ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

ไม่มี 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/กระบวนวิชาครัง้ที่ผ่านมา 

เนื่องจากเปน็การจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ของสาขาวชิาเปน็ครั้งแรก 

จึงไม่มีการน าผลการประเมนิในครั้งกอ่นมาปรับปรุง  

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนนิการ เหตุผล (ในกรณีท่ีไม่ได้ปรับปรุง 

หรอืปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์) 

-  ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 

 ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ ์

- 

-  ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 

 ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ ์

- 

-  ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 

 ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ ์

- 

 

2.การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงกระบวนวิชาในภาคการศึกษาท่ีรายงาน (ถา้มี) 

          ไม่มี เหตุผลเช่นเดยีวกับข้อ1  

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรงุส าหรับภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาต่อไป (ถ้าม)ี 

         ไม่มี เหตุผลเช่นเดยีวกับข้อ1  

4. ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ (ถ้ามี)  ไม่มี  เหตผุลเช่นเดยีวกบัข้อ1  

4.1 ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก   -            

4.2 ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร - 

 

 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา……………………………………………….………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………วันท่ีรายงาน………………………………………………………. 

 ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร……………….…………………………………………….…………………………………………. 

            ลงชื่อ……………………………………วันท่ีรายงาน……………………………………………………….. 

วันท่ีส่งเอกสาร..............................................................................................................................................  


