
มคอ. 6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม 

ข้อมูลท่ัวไป 

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 (0-12-0) 

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 

 อ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ 

2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

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

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

     5. รศ.ดร.ภารดี นานาศิลป์                 6.  ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน   ภาคการศึกษาที ่ 2  ช้ันปีที ่ 1 

4. สถานที่เรียน     

 ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

     4.1 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
     4.2. ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

4.3 วัดห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่ 
4.4 โรงพยาบาลประสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษา 

    เป็นรายบคุคล 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (หรอืแยกตามตาราง) 

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

1 อ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ 15 เป็นที่ปรึกษาในช่วงท่ีฝกึใน

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่2 รศ.ดร.ภารดี นานาศลิป์                  15 

3 รศ.ดร.ดวงฤด ีลาศุขะ          15 เป็นที่ปรึกษาในช่วงท่ีฝกึใน 
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพนู 4 ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง                    15 

5 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทยั 15 เป็นที่ปรึกษาในช่วงท่ีฝกึใน 
ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่6 รศ.ดร.ลนิจง โปธิบาล 15 
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หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

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 การจัดการกับภาวะ

เสี่ยง การดูแลรักษาและลดความพิการ ในผูสู้งอายุที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มภีาวะเสี่ยง และเจ็บปุวยรวมทั้ง

ครอบครัว โดยการประยุกต์มโนทัศน ์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา   เมื่อสิน้สดุการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ  : 

ให้การพยาบาลผูสู้งอายุทั้งที่มสีุขภาพดี มภีาวะเสี่ยงและเจ็บปุวย และใหก้ารดูแล 

ครอบครัวโดยประยุกต์แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

 

เนื้อหากระบวนวิชา                                                จ านวนชั่วโมงฝึกปฏบิัติ 

1. การปฐมนเิทศก่อนการฝกึปฏิบัติ 

2. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะสุขภาพดี     25  

3. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะสุขภาพเสี่ยง     25 

4. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะเจ็บปุวยเฉียบพลัน    55 

5. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะเจ็บปุวยเรือ้รัง      55 

6. การศกึษาดูงาน:         20 

  -   ศูนย์สง่เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   1 แห่ง       

- ศูนยฟื้นฟูสุขภาพชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่  1 แห่ง           

- รูปแบบการจดัสิง่แวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ  1 แห่ง      

- สถานบริบาลผู้สูงอายุระยะยาว   1 แห่ง      

       รวม                       180  
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เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนวชิา 
  
 
 กระบวนวิชานีไ้ด้ผา่นความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะ………………………......................                         ในคราวประชุมคร้ังที่ .…./………… เมื่อวันที ่………………………. 
ก าหนดเปดิสอนตัง้แต่ภาคการศึกษาที่ ………................ปีการศึกษา 25….……….เป็นต้นไป 

       (ลงนาม) .............................................  
 (                                           ) 
                                                          คณบดีคณะ……………………………. 
            วันที ่………………………………………. 
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แบบฟอร์มการเขียนเคา้โครงกระบวนวชิา ฉบบัภาษาอังกฤษแบบฟอร์มการเขียนเคา้โครงกระบวนวชิา ฉบบัภาษาอังกฤษ  

 
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 center for elderly   1 setting    

-  Rehabilitation center for elderly   1 setting    

-  Model of environmental management for elderly 1 setting    

-  Long term care for elderly   1 setting      

Total    180 
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เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนวชิา 
 

 กระบวนวิชานีไ้ด้ผา่นความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะ………………………......................                         ในคราวประชุมคร้ังที่ .…./………… เมื่อวันที ่………………………. 
ก าหนดเปดิสอนตัง้แต่ภาคการศึกษาที่ ………................ปีการศึกษา 25….……….เป็นต้นไป 

       (ลงนาม) .............................................  
 (                                           ) 
                                                          คณบดีคณะ……………………………. 
            วันที ่………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

หมวดท่ี 3 การด าเนินการท่ีต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์สนาม 

 

1. การเตรยีมนักศึกษา (ถา้มี) 

      มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อชี้แจงกระบวนวิชาและเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกปฏิบัติในเรื่องต่างๆดังนี ้ 

1.1 การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม (Comprehensive Geriatric assessment) 
1.2 การน าแนวปฎิบัติไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
1.3 แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง 
1.4 การเขียนโครงการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง 
1.5 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 

 
2. การเตรยีมอาจารย์ท่ีปรกึษา/อาจารยน์ิเทศ (ถ้าม)ี 

       มีการปรกึษาหารอืกับผู้สอนทุกคนตั้งแต่เริ่มจัดท าประมวลการสอนเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันและปรับกิจกรรมการ

เรียนการสอนและการประเมินผลให้เหมาะสมกับสถานการณจ์รงิในปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ี่ต้องการทั้ง 

5 ด้าน 

 

3. การเตรยีมพนักงานพีเ่ลี้ยงจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 

3.1 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยงใน ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน ได้มีการชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติแก่ผู้อ านวยการ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่พยาบาล 

3.2. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บปุวยเฉียบพลันในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติแก่หัวหน้าหอผู้ปุวยและ/หรือพยาบาล ทุก ward ที่นศ.ขึ้นฝึก 

3.3. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บปุวยเรื้อรังในชุมชน ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีการชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติแก่พยาบาลและ อสม.ที่ท างานในชุมชน 

 
4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 

    4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรอืงานที่มอบหมายให้นักศึกษา (ถา้มี) 

       - ตดัการศึกษาดงูานรูปแบบการจัดสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุออก เนื่องจากผูส้อนมคีวามเห็นว่า นศ.ผา่นการ
เรียนรู้ในวิชาอื่นมาก่อนแล้ว และการดูงานไม่ท าให้ได้รับความรู้หรือประสบการณใ์ดๆเพิ่มเติม 

       - การจัดประสบการณบ์นหอผู้ปวุยได้เพิม่การพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหอผู้ปวุยและให้นักศึกษาน าเสนอแก่

เจา้หน้าทีใ่น ward และน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

    4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา (ถา้มี) 

        ไม่ม ี

 

    4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี) 

         ไมม่ ี
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หมวดท่ี 4 สรุปผลการด าเนนิการ 

 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนเรียน/ส่งไปฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 8 คน 

2. จ านวนนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 8 คน 

3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอนกระบวนวิชา ……ไม่มี….. (โดยได้รับอักษรล าดับขั้น W) 

4. การกระจายของระดับคะแนนและเกรด 

ล าดับขั้น ช่วงคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 

A 81.87-89.96 8 100 

B+    

B    

C+    

C    

D+    

D    

F    

S    

U    

I    

P    

W    

5. ปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

- ระยะเวลานอ้ย การแบ่งฝึก 3 แหล่งฝึกท าใหง้านในแตล่ะจุดไมส่มบูรณ ์

- สถานที่ฝกึในชุมชนอยู่ไกล 

- เวลาที่ฝกึไมต่่อเนือ่ง (ฝึกพุธและศุกรเ์ช้า, พฤหสัทั้งวนั) บางวันหลังฝึกในชุมชนตอ้งกลับมาเรียนท าให้

เหนื่อยและต้องรบี เสี่ยงตอ่อบุัติเหตุเพราะ นศ.ขี่มอเตอร์ไซด์ 
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หมวดท่ี 5 การประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

1. การประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนามโดยนกัศกึษา  



ข้อวพิากษท่ี์ส าคัญ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษา 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามตอ่ขอ้วิพากษ์ 

การฝึกปฏิบัติ (health promotion) 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการฝกึปฏิบัต ิ 

ด้านผู้สอน  

- อาจารย์ผู้สอนมปีระสบการณ์ในดา้นการท างานรว่มกับชุมชน มี

ความคุ้นเคยกับสถานท่ีฝกึ ท าให้การประสานงานในดา้นตา่งๆมี

ความราบร่ืน   ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด เทคนิค การแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า การคิด การวางแผน การท างานรว่มกันเป็นกลุ่ม และมี

การสะท้อนขอ้คดิท่ีได้จากการปฏบัิตงิานทุกครัง้ ก่อให้เกิดการ

ตระหนักถึงสิ่งท่ีได้ปฏบัิตใินแต่ละวัน สามารถน าสิง่ท่ีได้รับไป

ปรับปรุงและประยุคใชต้อ่ไป 

      ดา้นผู้เรียน 

- ขาดการทบทวนเนื้อหาและการบูรณาการความรู้ท่ีจะน ามาใชใ้นการ

ฝึก 

- ความไมคุ่้นเคยกับการท างานในชุมชน ส่งผลท าให้ต้องวางแผน
ท่ีมากขึ้น  

ด้านแหล่งฝึก 

- แหลง่ฝึกมีความเหมาะสม ชุมชนให้ความร่วมมอืเป็นอยา่งดี มี

เจ้าหนา้ที่คอยให้ความช่วยเหลอืดใีนการพาเย่ียมบ้าน  สถานท่ีมี

ความปลอดภัย 

- ชุมชนได้รับรางวัลในหลายๆด้าน ซึ่งเมื่อเข้าไปฝึกปฏบัิตกิ่อให้เกิด
การเรียนรู้ในเร่ืองท่ีหลากหลาย ได้แนวคดิท่ีแปลกใหม ่ได้เห็นความ

สามัคคีและความร่วมมอืของคนในชุมชน ได้เห็นถึงการท างานอย่าง

เป็นระบบ และการทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจ จากเจา้หน้าท่ี รพ.

สต ทุกคนที่ส่งถงึคนในชุมชน สง่ผลใหไ้ด้ความรู้และประสบการณ์

เพิ่มอยา่งมากมาย  

- แหลง่ฝึกเป็นชุมชนท่ีอยูไ่กลจากจังหวัดเชยีงใหม่  
- พบปัญหาเร่ืองการใช้เวลาในการเยี่ยมบ้าน เนื่องจากนักศกึษาไมม่ี

พาหนะในการเดินทางไปยังหมูบ้่านต่าง ๆ ท าให้เกิดความล่าช้า 

ข้อเสนอแนะในการฝึกปฏบัิต ิ 

- แหลง่ฝึกมีความเหมาะสมนา่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป 

- ชว่งการฝึกปฏบัิตท่ีิมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ควรใชร้ะยะเวลา

การฝึกเต็มวันโดยไมต่อ้งกลับมาเรียนและนอนค้างคนืเพื่อเตรียมตัว 

และชว่ยลดระยะเวลาในการเดนิทาง 

- การใช้ CGA มาใชม้คีวามเหมาะสม 

- การจัดโครงการในชุมชนจ านวน 1 โครงการ มีความเหมาะสม 

- การ conference case อยากใหแ้บ่งนักศกึษา ต่ออาจารย์หน่ึงท่าน

เพื่อประหยัดเวลาในการ conference 

 

1. การศึกษาดูงานจัดรวมกันในช่วงปฐมนิเทศ
กระบวนวิชา 

2. อาจารย์ผู้สอนในจุดเดียวกันควรเข้าฟัง
ปฐมนิเทศพร้อมกับนักศึกษาเพ่ือไม่ให้
นักศึกษาสับสนในการแนะน าของอาจารย์ที่
ไม่เหมือนกัน 

3. ลดแหล่งฝึกเหลือ 2 แห่ง คอืในโรงพยาบาล

และใน 1 ชุมชนโดยในชุมชนเป็นการฝึกทั้ง 

health promotion และ chronic care 

4. ให้อาจารย์ทีส่อนในชุมชนวางแผนบูรณาการ

การฝึกทั้ง health promotion และ chronic 

care และอาจต้องลดจ านวนอาจารยล์ง 

5. จัดให้วิชานีเ้รียน 2 วันตดิตอ่กันและอาจตอ้ง

ไปคา้งในชุมชนหากมีการจดักจิกรรมร่วมกับ

ชุมชน 

6. แบ่งอาจารย์ 1 คนรับผดิชอบนักศึกษา

คร่ึงหนึ่งตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการ 

7. ผู้สอนแตล่ะจดุควรมีการวางแผนการท า 

กจิกรรมร่วมกันโดยเขียนเป็นหลักฐานและ

ท าตามแผนนั้น หากจะมีการเปลี่ยนแผน

จะต้องมีการปรกึษากันระหวา่งผู้สอนในจุด

นั้นและบนัทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน มคอ 6 

ทุกครัง้ถงึกจิกรรมที่เปลี่ยนพรอ้มเหตุผล 

เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณท์ี่เหมือนกัน 
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การฝึกปฏิบัติ (acute care) 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกปฏิบัติ  

ด้านผู้สอน 
- มีความเหมาะสม อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน เข้าใจในตัวผู้ปุวยที่มีอาการ acute เป็นอย่างดี ท าให้เกิด
ได้รับแนะน าที่เหมาะสม  

ด้านผู้เรียน 
- เวลาที่ใช้ในการฝึกน้อยเกินไป 
- เนื่องจากแหล่งฝึกปฏิบัติในแผนกนั้น ๆ เป็นสถานที่ท่ีนักศึกษา

ไม่คุ้นเคย นักศึกษาไม่ได้เตรียม   ความพร้อมในความรู้เรื่องโรค
ในกลุ่มผู้ปุวยในแผนกนั้น ๆ 

ด้านแหล่งฝึก 
- มีความเหมาะสม แหล่งฝึกเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มี

ความหลากหลายของตัวโรค ก่อให้เกิดความท้าทายในการเรียน 
- แหล่งฝึกมีความเหมาะสมในด้านสถานที่ได้รับความเอ้ืออ านวย

ความสะดวกจากบุคลากร และเจ้าหน้าที่ แต่ในทุก ๆ สถานที่
ล้วนแล้วแต่มีบริบทที่แตกต่างกันไป การต้องน าเสนอผลงานที่
นักศึกษาพบไม่ตรงกับความต้องการของแผนก การพัฒนาด้าน
การจัดท าโครงการจึงไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะในการฝึกปฏิบัติ  

- ระยะเวลาในการเรียนการสอนที่สั้นมาก ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่
น้อย และการท าโครงการหรือการท ากิจกรรม ไม่มีความต่อเนื่อง
และไม่สามารถวัดประสิทธิภาพของเครื่องมือได้ท าการผลิตได้
อย่างชัดเจน 

- บุคลากรในแหล่งฝึกปฏิบัติควรได้รับข้อมูลชี้แจ้งลักษณะการฝึก
ปฏิบัติของนักศึกษาเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบุคลากรใน
แผนกและนักศึกษา 

- ควรก าหนดปัญหาของ acute แยกจากปัญหา chronic ให้
ชัดเจน 

- การท า case study ในรายที่รับผิดชอบจ านวน 2 รายและ 
โครงการจ านวน  1 โครงการมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่
ก าหนด  

- การท าโครงการร่วมกับหอผู้ปุวย เป็นการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าหาแนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ 
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มาใช้กับผู้ปุวย ซึ่งโครงการที่จัดท านี้สามารถน าไปต่อยอดเป็น
ผลงานของนักศึกษาเองในการน าเสนอในการประชุมทาง
วิชาการต่างๆ เป็นการสร้างโอกาสของการเผยแพร่ผลงาน จึงไม่
ควรตัดออก (ปัญหาที่พบคือระยะเวลาการด าเนินโครงการมี
ระยะเวลาสั้นเกินไป) 

- ควรตัดแผนการสอนเพราะซ้ าซ้อนกับนวัตกรรมที่ท าอยู่แล้ว 
 

การฝึกปฏิบัติ (chronic care) 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกปฏิบัติ  

ด้านผู้สอน  
- ผู้สอนมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติ 

มีความคุ้นเคยกับชุมชนแหล่งฝึก ท าให้การฝึกด าเนินไปด้วยดี 
- ขาดการเตรียมความพร้อมในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาล เช่น 

โรคในระบบทางเดินหายใจ, โรคผิวหนัง เป็นต้น เพราะมุ่งเน้น
แต่โรคท่ีก าหนดตาม population ที่สนใจ 

ด้านแหล่งฝึก 
- ในการฝึกแต่ละกลุ่มโรคน่าจะมีการเลือก case ที่อยู่ในพ้ืนที่

เดียวกันและใกล้เคียงกันเพ่ือไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางเพ่ือ
ปูองกันการเกิดอันตรายแก่นักศึกษา 

- ผู้ปุวยหลายคนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรเพราะต้องประกอบ
อาชีพ หรือมีกิจกรรมทางสังคม 

- แหล่งฝึกเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่จ านวนประชากรมีมาก อาศัย
อยู่กระจัดกระจายตามหมู่ต่าง ๆ รายละเอียดด้านสุขภาพท่ี
บันทึกไว้ในรพสต.จึงมีเพียงบางส่วนไม่ครอบคลุมหรือไม่พบ
ปัญหาตาม population ที่สนใจ นอกจากนี้แล้วการเยี่ยมบ้าน 
นักศึกษาต้องหาcaseเอง แล้วยังต้องเดินทางไปเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุเหล่านั้นโดยไม่มีผู้น าทาง หรือมีผู้น าทางแต่ปรากฏ
ผู้สูงอายุรายที่ไปพบ ไม่ตรงตาม population ท าให้เสียเวลา 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกปฏิบัติ  

- การมอบหมายงานมีความเหมาะสม แตค่วรมีความชัดเจนทั้ง
เรื่องจ านวน case,  จ านวนครั้งของการเยี่ยมบ้าน และรูปแบบ
การท า paper และ อาจารย์ที่ควบคุมแต่ละท่านควรมีรูปแบบที่
เหมือนกัน 

- ควรจัดเวลาให้เหมาะสมระหว่างการฝึกและการ conference 
เพ่ือสามารถติดตามงานและแก้ไขได้ทันเวลา  
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- ควรหาแหล่งฝึกท่ีไม่ไกลมากและมีความปลอดภัยในการฝึก  
- เพ่ิมการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนลงฝึก

ปฏิบัติจริง เพ่ือลดระยะเวลาที่ใช้ในการหา case อาจให้ทาง
แหล่งฝึกมีการจัดเตรียม case ไว้ล่วงหน้า 

- การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง (chronic care) น่าจะเป็น
แหล่งฝึกเดียวกันกับการฝึกปฏิบัติ health promotion ได้  

- ในแต่ละหน่วยฝึกควรมีเวลาที่มากกว่านี้ หรือยุบรวมให้การฝึก 
chronic care รวมอยู่ในการฝึก Health Promotion 



 

 

 

2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรอืพนักงานพี่เลี้ยง 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญ ความเห็นของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ/ท่ีปรกึษา 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อขอ้วิพากษ์ 

ไม่ม ี   

    

    



 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 

1. การด าเนินการและความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนนิการ เหตุผล (ในกรณีท่ีไม่ได้

ปรับปรุง หรอืปรับปรุง

แต่ไม่เสร็จสมบูรณ์) 

    

    

 

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในภาคการศึกษาท่ีรายงาน (ถา้มี) 

 

 

 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรงุการฝึกประสบการณ์ภาคสนามส าหรับภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาต่อไป  

(ถ้าม)ี 

แผนการปรับปรุง 

1. ลดแหล่งฝึกเหลือ 2 แห่ง คอืในโรงพยาบาลและใน 1 ชุมชนโดยในชุมชนเป็นการฝึกทั้ง health 

 promotion และ chronic care 

2. ให้อาจารย์ทีส่อนในชุมชนวางแผนบูรณาการการฝึกทั้ง health promotion และ chronic  

care และอาจต้องลดจ านวนอาจารยล์ง 

3. จัดให้วิชานีเ้รียน 2 วันตดิตอ่กันและอาจตอ้งไปคา้งในชุมชนหากมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

4. แบ่งอาจารย์ 1 คนรับผดิชอบนักศึกษาครึ่งหนึ่งตั้งแตต่้นจนจบกระบวนการ 

5. ผู้สอนแตล่ะจดุควรมีการวางแผนการท ากิจกรรมร่วมกันโดยเขียนเป็นหลักฐานและท าตาม 

แผนนั้น หากจะมีการเปลี่ยนแผนจะต้องมีการปรกึษากันระหว่างผูส้อนในจดุนั้นและบันทกึการเปลี่ยนแปลง

ลงใน มคอ 6 ทุกครัง้ถงึกจิกรรมที่เปลี่ยนพรอ้มเหตุผล เพือ่ให้นักศึกษามีประสบการณท์ี่เหมือนกนั 
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4. ปัญหา/ผลกระทบด้านการบริหารและขอ้เสนอแนะ 

    4.1 ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรอื สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก (ถ้ามี)     

           - การจัดตารางเรียนของวิชาฝึกปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง 

           - สถานที่ฝกึอยู่ไกล และบ้านผู้สูงอายุบางรายอยู่ไกล 

 

    4.2 ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (ถา้ม)ี      
          นักศึกษาเรยีนฝึกปฏบิัติในช่วงเช้าและต้องกลับมาเรียนวิชาทฤษฎีในช่วงบา่ยท าให้ต้องรบีเพราะแหล่งฝึกอยู่ไกล 
 

   4.3 การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นเพื่อหลกีเลี่ยงปญัหาและอุปสรรคในอนาคต (ถา้มี)  
         - จัดตารางเรียนให้ต่อเนื่อง 
         - คัดเลอืกผู้สูงอายใุนชุมชนไว้ล่วงหน้าเพือ่ไมใ่ห้นักศึกษาต้องเสียเวลาหา case 
         - ลดการฝึกในชุมชนให้เหลือเพยีงชุมชนเดียวคอืที ่อ.แม่ทาโดยให้ฝึกครอบคลุมทั้ง health promotion และ 
chronic care 
 

4.4 ประเด็นอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

 

4.4 ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรกึษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม……………………………………………… 

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

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

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

 

วันที่ส่งเอกสาร .......................................................... 


