
มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควิชา  คณะ พยาบาลศาสตร ์   

  Faculty of Nursing  

3. รหัสกระบวนวิชา  พย.สอ.726 (564726) 

 ชื่อกระบวนวชิา  ชื่อกระบวนวิชา  การพยาบาลผู้สูงอายุขัน้สูง 4 

    (Course Name) Advanced in Gerontological Nursing 4          

4. หน่วยกิต    2(2/0-0/0) 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 

 1.1 กระบวนวิชานี้ใช้ส าหรับ 

  หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ 

  หลายหลักสูตร      

1.2 ประเภทของกระบวนวิชา           

              วิชาบังคับ             ในสาขาวิชา    นอกสาขาวิชา  

 วิชาเลือก     ในสาขาวิชา    นอกสาขาวิชา 

 วิชาตามเงื่อนไขของสาขาวิชา     

 วิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน        

2.1  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

      ผศ. ดร. ศิรริัตน์ ปานอุทัย 

2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

 รศ. ดร. ลินจง โปธิบาล 

 ผศ.ดร.  ทศพร ค าผลศิริ 

3. ภาคการศึกษา/ขั้นปีท่ีเรยีน    

 ภาคการศึกษาที่…………2….……ช้ันปีที…่……1………….. 

4. สถานที่เรียน     

 ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษา 

    เป็นรายบคุคล..............1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในแต่ละคน.......................  (หรือแยกตามตาราง) 
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หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ     

แบบฟอร์มการเขียนเคา้โครงกระบวนวชิา ฉบับภาษาไทย 
 
สาขาวชิา การพยาบาลผู้สูงอายุ   คณะคณะ พยาบาลศาสตร ์   

รหัสกระบวนวิชา  พย.สอ.726 (564726)    ชือ่กระบวนวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 4 2(2/0-0/0) 

  ลักษณะกระบวนวชิา   บรรยาย        ปฏิบัติการ           

   ฝึกปฏิบัติ      วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

การวัดและประเมินผล               A-F            S/U                  P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic    นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาทุกคร้ัง 
                                                        นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาเพียงคร้ังเดยีว 
 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  พย.สอ.564 (564725) 
  
ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา  

แนวคิดการเจบ็ป่วยในผู้สูงอายุและรูปแบบการพยาบาลผูสู้งอายุที่เจ็บป่วย ผลกระทบของการเจ็บป่วย 

การตอบสนองต่อการเจ็บป่วย ปัญหาและความตอ้งการด้านสุขภาพและกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและ

การพยาบาลและการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและครอบครัวในระยะเฉียบพลัน 

วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวติ 
  
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา   นักศึกษาสามารถ  : 

1. อธิบายแนวคิดการเจ็บปว่ยและรูปแบบการพยาบาลผูสู้งอายุที่เจ็บป่วยได ้
2. อธิบายผลกระทบของการเจบ็ป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรังได ้
3. วิเคราะห์การตอบสนองต่อความเจ็บปว่ยในผู้สงูอายุที่เจ็บปว่ยระยะเฉยีบพลัน วิกฤต เรือ้รังและระยะ

สุดท้ายได ้
4. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพในผูสู้งอายทุี่เจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรือ้รังและ

ระยะสดุท้ายได ้
5. วิเคราะห์กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผูสู้งอายุได ้ 
6. ก าหนดกจิกรรมการพยาบาลและการประเมินผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความตอ้งการด้าน

สุขภาพในผู้สงูอายุที่เจ็บปว่ยระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรือ้รังและระยะสดุท้ายได ้
7. ก าหนดกจิกรรมการพยาบาลและการประเมินผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับกลุม่อาการที่พบบอ่ยในผู้สูงอายุได ้

 
 

เนื้อหากระบวนวิชา    จ านวนชั่วโมงบรรยายหรือชั่วโมงปฏิบัติการ  หรือ/ฝึกปฏิบัต ิ
       บรรยาย         ปฏิบัติการ หรือฝึกปฏิบัต ิ

1. แนวคิดการเจ็บปว่ยในผูสู้งอายุและรูปแบบ  
การพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บปว่ย                         ......2..... ........... 

 2. ผลกระทบของการเจ็บปว่ยระยะเฉียบพลนั วิกฤต เรือ้รัง .....2.... ........... 
 3. กลุ่มอาการที่พบบอ่ยในผู้สงูอายุ การจดัการและ 
       การประเมินผลลัพธ ์ ......6..... ........... 
 4. การตอบสนองต่อการเจ็บป่วย ปัญหาและ 
       ความตอ้งการดา้นสุขภาพในผูสู้งอายุ ......6...... ........... 
       การพยาบาลและการประเมินผลลัพธ์ในผู้สงูอาย ุ
       ที่เจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันและวิกฤต 
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5. การตอบสนองต่อการเจ็บป่วย ปัญหาและความตอ้งการ 
    ดา้นสุขภาพในผูสู้งอาย ุการพยาบาลและการประเมนิ 
    ผลลัพธใ์นผูสู้งอายุที่เจ็บปว่ยในระยะเรื้อรังและครอบครัว....12...... 
     5.1  โรคข้ออักเสบ และกระดกูพรุน 2        
 5.2  โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง  1 
           5.3  โรคหลอดเลอืดหัวใจ  1        
           5.4  โรคความดนัโลหิตสงู                                       1        
           5.5 โรคเบาหวาน   1        
           5.6 โรคหลอดเลือดสมอง   1        
           5.7 โรคพารก์นิสัน   1         
           5.8 โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม  2        
           5.9 โรคต่อมลูกหมากโต   1        
           5.10  โรคมะเร็งในผูสู้งอายุ                                    1 
6. ปัญหาและความต้องการและการพยาบาลผูสู้งอาย ุ       …… 2…….. 
    ในระยะสดุท้ายและครอบครัว 
   รวม ....30....... ........... 
 
เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนวชิา 
  
 
 กระบวนวิชานีไ้ด้ผา่นความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ 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   

Course Code    GRN 726(564726)    Course Title   Advanced in Gerontological Nursing 4    2(2-0-4) 
  ลักษณะกระบวนวชิา       Lecture      Lab           
    Practicum   Thesis/I.S. 
Evaluate                  A-F            S/U                  P 
Selected Topic (if any)                  Count the accumulated credits for graduation every times 
                                                  Count the accumulated credits for graduation one-time only 
  
 Abbreviation (of Course Title) ADV GERO NURS 4 

 

Prerequisite :  GRN 725(564725) 

Course Description:    

 Concept of illness, model of elderly care; impact of  illness; responses to illness; health 

problems and health needs and common geriatric syndrome; nursing care and outcome evaluation for 

older persons with acute, critical, chronic illness and terminal stage. 

 

Course Objectives    Students will be able to: 

 

1. explain concept in illness and model of elderly care  

2. describe impact of  acute, critical, and chronic illness   

3. analyze responses toward illness of older people with acute, critical, chronic illnesses and 

terminal stage 

4. analyze problems and needs of older people with acute, critical, chronic illnesses and 

terminal stage 

5. analyze geriatric syndrome of older people 

6. identify nursing interventions and outcome evaluation related to problems and needs of older 

people with acute, critical, chronic illnesses and terminal stage 

7. identify nursing interventions and outcome evaluation related to geriatric syndrome  

 

Course Content                                          No. of (Lect. hours or Lab  or Practicum hours) 

                           Lect.        Lab or Practicum 
1. Concept of illness in elderly and describe model  

of elderly care .....2...... ........... 
 2. Impact of  acute, critical, and chronic illness   .....2...... ........... 
 3. Geriatric syndrome: nursing intervention and  
       outcome evaluation .... 6....... ........... 
 4. Responses to illness, health problems and health  
      needs, nursing intervention and outcome evaluation  
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      of older people with acute and critical illness .....6...... ........... 
 5. Osteoarthritis and osteoporosis .....2...... ........... 
  6.  Chronic obstructive pulmonary disease              .....1......           
  7.  Coronary artery disease .....1...... 
  8.  Hypertension .....1...... 
  9.  Diabetes .....1...... 
  10. Cerebrovascular disease .....1...... 
  11. Parkinson disease .....1...... 
  12. Alzheimer and Dementia .....2...... 
  13. Benign Prostatic Hypertrophy .....1...... 
  14. Cancer .....1...... 
  15. Health problems and health needs, nursing   
      intervention and outcome evaluation of  
      older people with terminal stage and family .....2...... 
  Total ....30....... ........... 
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หมวดท่ี 3 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรยีบเทยีบกับแผนการสอน (แบบที่ 1) 

 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทยีบกับแผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/

รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 

ตามแผนการสอน 

จ านวนชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ความ

แตกต่าง 

(%) 

เหตุผล (หาก

ความแตกต่าง

เกิน 25%) บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 แนวคิดการ
เจ็บปว่ยใน
ผู้สูงอายุและ
รูปแบบ  
การพยาบาล

ผู้สูงอายุที่

เจ็บปว่ย 

2  2  -  

2 ผลกระทบของ

การเจ็บปว่ย

ระยะ

เฉียบพลัน 

วิกฤต เรือ้รัง 

2  2  -  

3 กลุ่มอาการที่

พบบ่อยใน

ผู้สูงอาย ุการ

จัดการและ

การ

ประเมินผล

ลัพธ ์

6  6  -  

4 การตอบสนอง

ต่อการ

เจ็บปว่ย 

ปัญหาและ

ความต้องการ

ด้านสุขภาพใน

ผู้สูงอาย ุ

การพยาบาล

และการ

ประเมินผล

ลัพธ์ใน

6  6  -  
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สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/

รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 

ตามแผนการสอน 

จ านวนชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ความ

แตกต่าง 

(%) 

เหตุผล (หาก

ความแตกต่าง

เกิน 25%) บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

ผู้สูงอายุที่

เจ็บปว่ยใน

ระยะ

เฉียบพลันและ

วิกฤต  

5 โรคข้ออักเสบ 

และกระดูก

พรุน 

2  2  -  

6 โรคปอดอุดกัน้

เรือ้รัง 

1  1  -  

7 โรคหลอด

เลือดหัวใจ 

1  1  -  

8 โรคความดัน

โลหติสูง 

1  1  -  

9 โรคเบาหวาน 1  1  -  

10 โรคหลอด

เลือดสมอง 

1  1  -  

11 โรคพารก์นิสัน 1  1  -  

12 โรคอัลไซเมอร์

และภาวะ

สมองเสื่อม 

2  2  -  

13 โรคต่อม

ลูกหมากโต 

1  1  -  

14 โรคมะเร็งใน

ผู้สูงอาย ุ

1  1  -  

15 ปัญหาและ

ความต้องการ

และการ

พยาบาล

ผู้สูงอายุและ

ครอบครัว                                   

2  2  -  
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สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/

รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 

ตามแผนการสอน 

จ านวนชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ความ

แตกต่าง 

(%) 

เหตุผล (หาก

ความแตกต่าง

เกิน 25%) บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

ในระยะ

สุดท้ายของ

ชีวติ 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่ไม่ครอบคลุมตาม

แผนการสอน 

ผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา  

(ตาม มคอ. 2) 

แนวทางการแกไ้ข 
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3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของกระบวนวิชา  

ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดกระบวนวิชา 

ประสิทธผิล 
ปัญหาของการใชว้ิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

 1.1 สามารถให้

เหตุผลและตดัสนิเชิง

จรยิธรรม 

วิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึษา

ผู้สูงอายุในสถานการณต์่างๆ /  

การยกกรณีศึกษาและตั้งค าถาม

เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ประเด็น

จรยิธรรม ในบางหัวข้อท าไดย้าก 

แนวทางแก้ไข 

ก าหนดรว่มกนัระหว่างผู้สอนใน

หัวข้อที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมและ

สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อให้

บรรลุผลการเรียนรู ้

2.  ความรู้ 

 2.1 มีความรูค้วาม

เข้าใจอยา่งถอ่งแท้ใน

เนื้อหาสาระของ

ศาสตรท์างการ

พยาบาลและแนวคดิ 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

และน ามาใช้ใน

การศึกษาค้นควา้ทาง

วิชาการ หรอืการ

ปฏิบัติทางการ

พยาบาล   

 

บรรยาย  

 ให้นักศึกษารว่มอภิปรายใน

ประเด็นแนวคิด ผลกระทบและรูปแบบ

การเจ็บปว่ยในผู้สงูอาย ุโดยใช้

ผลงานวิจัยตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

/  

 

การมอบหมายบทความและตัง้

ประเด็นค าถามในบทความ 

เนื่องจากทักษะในการอา่นบทความ

ภาษาองักฤษของนักศึกษาไมด่ี

เท่าที่ควรท าให้การจับประเดน็

ส าคัญไมไ่ด ้สง่ผลให้ไม่สามารถ

วิเคราะห์บทความและตอบค าถาม

ไม่ตรงประเด็น  

แนวทางแก้ไข 

แนะน าวธิีการอ่านบทความ

ภาษาองักฤษและการจับประเด็น 

 2.2  มีความรูท้าง

วิทยาการที่ทันสมัยใน

การพยาบาลเฉพาะ

สาขาอย่างลึกซึ้ง   

บรรยาย  

 มอบหมายให้นักศึกษาอ่าน

บทความที่เป็นความรูท้ี่ทันสมยัและ

รว่มอภิปรายถงึการน าความรูท้ี่

ทันสมยัไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่

เจ็บปว่ยในระยะตา่งๆ 

/  
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ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดกระบวนวิชา 

ประสิทธผิล 
ปัญหาของการใชว้ิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

3. ทักษะทางปญัญา 

 3.4 สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาที่

ซับซอ้นอยา่ง

สรา้งสรรค์  รวมถงึ

พัฒนาข้อเสนอที่

เก่ียวข้องสมัพันธ์กับ

สาขาวิชาชีพการ

พยาบาล 

 

 

 

บรรยาย  

 ให้นักศึกษารว่มอภิปรายถงึปัญหา

ที่ซับซอ้นในผูสู้งอายุที่เจ็บป่วยในระยะ

ต่างๆ 

/  

ศักยภาพในการวเิคราะห์ปัญหาที่ 

ซบ้ซอ้นต้องใช้การบูรณาการความรู ้

จากศาสตรต์่างๆ ซึง่นักศึกษายัง

ขาดศักยภาพดา้นนี ้

 

แนวทางการแกไ้ข ผูส้อนก าหนด

ประเด็นการอภิปรายโดยเน้นการ

วิเคราะห์บทความหรอืกรณศีกึษาที่

มอบหมายล่วงหน้าเปน็กลุ่มและ

คัดเลือกบทความที่ส าคัญเพียง 1 

บทความต่อกลุม่และมอบหมาย

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห ์

 3.5 สามารถ

บูรณาการความรูจ้าก

ทฤษฎีทางการ

พยาบาล ศาสตร์ที่

เก่ียวข้อง และ

หลักฐานเชิงประจักษ์

ในการให้การพยาบาล

ผู้ปว่ย/ผู้ใช้บริการ

กลุ่มเป้าหมายทีม่ี

ปัญหาสุขภาพซับซอ้น

หรอืปัญหาส าคัญของ

ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพ 

 

 บรรยาย  

 ให้นักศึกษารว่มอภิปรายถงึปัญหา

ที่สุขภาพที่ซับซอ้นในผูสู้งอายทุี่

เจ็บปว่ยในระยะตา่งๆ โดยบูรณาการ

ความรูจ้ากทฤษฎีทางการพยาบาล 

ศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้ง และหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

/  

นักศึกษาไมส่ามารถบูรณาการ

ศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะศาสตร์

ทางการแพทย์ เช่น สรรีวทิยา และ

พยาธิวทิยา ในการอธิบายปญัหา

สุขภาพ เนื่องจากเป็นเนือ้หาที่เรยีน

ในระดับปรญิญาตร ีท าให้ผูส้อน

ต้องเช่ือมโยงให้ท าให้เสียเวลาใน

การปูพื้นฐานเพื่อการบูรณาการ 

 

แนวทางการแกไ้ข แจ้งใหน้ักศึกษา

ทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตอน

ปฐมนิเทศกระบวนวิชาและกอ่นเข้า

เรียนในแตล่ะ section 
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ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่

ระบุในรายละเอียดกระบวน

วิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใชว้ิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 4.2  มีความรับผดิชอบใน

การเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง 

รวมทั้งวิชาชพีและสงัคมได้

อย่างต่อเนื่อง 

มอบหมายงานใหน้ักศึกษา

คน้ควา้ด้วยตนเอง /  

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 มีความสามารถคัด

กรองข้อมูล เชิงปริมาณและ

สถติิเพื่อน ามาใช้ในการวาง

แผนการพยาบาล 

ให้นักศึกษาคน้ควา้และน าเสนอ

ข้อมูลจากการค้นควา้ /  

 

 5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเข้าถงึ

แหล่งความรูเ้พื่อน ามาใช้ใน

การวางแผนการพยาบาลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้นักศึกษาคน้ควา้หลักฐานเชิง

ประจักษท์ี่เกี่ยวข้องกับการ

พยาบาลผู้ป่วยสูงอายุและ

น าเสนอ 

/  

 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงการสอน 

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษอย่างนอ้ยรอ้ยละ 20 
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หมวดท่ี 4 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของกระบวนวิชา 

 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ……8….. คน (โดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W) 

2. จ านวนนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

     ……8….. คน 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอนกระบวนวิชา……….. คน (ได้รับอักษรล าดับขั้น W) 

4. การกระจายของระดับคะแนนและเกรด 

ล าดับขั้น ช่วงคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 

A ≥ 80.00 3 37.5 

B+ 75-79.99 4 60.0 

B 70-74.99 1 12.5 

C+    

C    

D+    

D    

F    

S    

U    

I    

P    

V    

W    

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้าม)ี 
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดกระบวนวิชา 

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 

 

สัดส่วน 

ของการประเมิน 

ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง 

1. คุณธรรม จริยธรรม   

 1.1 สามารถให้เหตุผล

และตดัสินเชิงจรยิธรรม 

จากเหตุผล

ของการ

อภิปราย

กรณีศึกษา 

จาก

เหตุผล

ของการ

อภิปราย

กรณีศึก 

ษา 

ทุก

สัปดาห ์

บาง

สัปดาห ์

10% 10% 

ความรู ้

 2.1 มีความรูค้วาม

เข้าใจอยา่งถอ่งแท้ใน

เนื้อหาสาระของศาสตร์

ทางการพยาบาลและ

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

และน ามาใช้ในการศึกษา

คน้ควา้ทางวิชาการ หรอื

การปฏิบัติทางการ

พยาบาล   

การสอบ

ข้อเขียน 

การสอบ

ข้อเขียน 

สัปดาห์ที่ 

7, 12, 18 

สัปดาห์ที่ 

7, 12, 18 

สอบครัง้ที่ 

1, 2, 3 

สัดส่วน

เท่าๆ กัน

รวม  

36.66% 

 2.2  มีความรูท้าง

วิทยาการที่ทันสมัยใน

การพยาบาลเฉพาะสาขา

อย่างลึกซึ้ง   

การสอบ

ข้อเขียน 

การสอบ

ข้อเขียน 

สัปดาห์ที่ 

7, 12, 18 

สัปดาห์ที่ 

7, 12, 18 

สอบครัง้ที่ 

1, 2, 3 

สัดส่วน

เท่าๆ กัน

รวม 

100% 

20% 
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ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 

 

สัดส่วน 

ของการประเมิน 

ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง 

3. ทักษะทางปญัญา 

 3.4 สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซอ้น

อย่างสรา้งสรรค ์ รวมถงึ

พัฒนาข้อเสนอที่

เก่ียวข้องสมัพันธ์กับสาขา

วิชาชีพการพยาบาล 

รายงาน  ประเมิน

ในช้ัน

เรียน 

ทุก

สัปดาห ์

ทุกสัปดาห ์ รอ้ยละ 

20 

รอ้ยละ 

10.13 

 3.5 สามารถบูรณา

การความรูจ้ากทฤษฎี

ทางการพยาบาล ศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐาน

เชิงประจักษ์ในการให้การ

พยาบาลผู้ป่วย/

ผู้ใชบ้รกิารกลุ่มเป้าหมาย

ที่มีปัญหาสุขภาพซับซอ้น

หรอืปัญหาส าคัญของ

ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพ 

รายงาน 

 

ประเมิน

ในช้ัน

เรียน 

ทุก

สัปดาห ์

ทุกสัปดาห ์ รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา (ให้อ้างองิจาก มคอ. 2 และ 3) 

(ตัวอยา่ง) 

- มอีาจารย์ผูส้อนในกระบวนวชิา 2 ทา่นในการตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรูข้องนักศึกษา โดยตรวจ

คะแนนสอบ การกรอกคะแนน และการกรอกเกรด 
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หมวดท่ี 5 การประเมนิกระบวนวิชา 

 

1. ผลการประเมนิกระบวนวิชาโดยนักศึกษา 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ 

1. การจดัการเรยีนการสอนเป็น

ภาษาองักฤษ ได้มีการแจ้งล่วงหน้า

อย่างน้อย 2 สัปดาห ์ท าให้นกัศึกษามี

เวลาเตรยีมตัว ท าให้การจัดการเรยีน

การสอนมีประสิทธิภาพ  

2. การได้มโีอกาสในการน าเสนอเป็น

ภาษาองักฤษ และอาจารย์ให้

ข้อคดิเห็นท าให้รู้วา่นักศึกษาต้อง

พัฒนาตนเองอย่างไรเพิ่มเตมิ 

3. การประเมนิผลด้วยการท ารายงาน

ทั้งกลุ่มและเดีย่ว ท าใหน้ักศึกษามีเวลา

ในการวเิคราะห์ความรูไ้ด้ดีขึน้และ

ลึกซึ้งกวา่การสอบในหอ้งเรียนเพียง

อย่างเดียว 

1. การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษควรแจ้งตั้งแต่เปิด

กระบวนวิชาเพื่อร่วมกับนักศกึษาในการวางแผนหัวข้อทีต่อ้งการ

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

2. การให้นักศึกษาไดม้ีโอกาสในการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

โดยให้เวลานักศึกษาในการเตรยีมตัว โดยผู้สอนท าหนา้ที่ในการชี้

ประเด็นที่นักศึกษาต้องพัฒนาตนเอง ท าใหส้ามารถประเมนิ

นักศึกษาไดอ้ยา่งครอบคลุม 

3. การประเมนิผลด้วยรายงาน ท าให้ประเมินความรูท้ี่ลึกซึง้และ

ประเมินทักษะในการวเิคราะห์ของนักศึกษาได้เปน็อย่างดี 

 

2. ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยวิธอีื่น (ถา้มี) เช่น การประชุมผู้สอน การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคญั 

การใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอน อาจไมส่ามารถถ่ายทอดเนือ้หาได้อยา่งลึกซึ้ง 

 

 

2.2 ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษคอ่นข้างดี ทั้งทักษะการอ่านและการพดู การมอบหมายให้

อ่านบทความภาษาอังกฤษเปน็กลุ่มช่วยให้นักศึกษารว่มกนัในการท าความเขา้ใจบทความไดด้ีขึ้น และการ

รว่มกันวิเคราะห์บทความเป็นกลุ่มท าให้นักศึกษาได้มโีอกาสในการแสดงความคดิเห็นในกลุ่มไดอ้ยา่งดี 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกา้วหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/กระบวนวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนนิการ เหตุผล (ในกรณีท่ีไม่ได้ปรับปรุง 

หรือปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์) 

วิธีการประเมินโดยการท ารายงาน

และการสอบขอ้เขียน 

 ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 

 ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ ์

 

การประเมินผลการเรียนรูใ้ห้

ก าหนดสัดส่วนในแตล่ะด้านให้

เหมาะสมและเป็นรูปธรรม 

 ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 

 ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ ์

 

 

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงกระบวนวิชาในภาคการศึกษาที่รายงาน (ถา้มี) 

 

1. การมอบหมายงานเป็นกลุม่ให้นักศึกษาอ่านบทความกอ่นเข้าช้ันเรยีนกลุม่ละ 1 บทความ (ภาษาอังกฤษ) 
พรอ้มตั้งค าถามเพื่อการวเิคราะหล์่วงหน้า 1 สัปดาห ์และมอบหมายให้น าเสนอในห้องเรียนพรอ้มตอบค าถาม 

ช่วยให้นักศึกษารว่มกนัในการวิเคราะห์ และผู้สอนสรุปประเด็นจากบทความเพือ่เชื่อมโยงกับเนือ้หา ท าให้
นักศึกษาเข้าใจมากขึน้ อยา่งไรก็ตามทักษะการอ่านภาษาองักฤษที่ไม่ดีท าใหน้ักศึกษาวิเคราะห์บทความได้ไม่
ตรงประเด็น 

แนวทางการแกไ้ข แนะน าเกี่ยวกับหลักการอ่านบทความให้นักศึกษาเพื่อจับประเด็นหลกัของบทความ 

2. ด าเนนิการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษรอ้ยละ 20 โดยผู้สอนก าหนดรว่มกันว่าหัวข้อในความ

รับผดิชอบให้มีการจดัการเรียนการสอน 1 หัวขอ้ โดยก าหนดรว่มกันกับนักศึกษาในหัวข้อที่จะด าเนนิการ

ล่วงหน้าเพื่อให้เวลานักศึกษาเตรียมตัวอย่างนอ้ย 2 สัปดาห์ 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรงุส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป (ถ้าม)ี 

 

1. เพิ่มการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษมากขึน้ 

2. สัดส่วนการประเมนิทักษะทางปัญญาเพิม่ขึน้ 

 

 

4. ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ (ถ้ามี) 

4.1 ประเดน็ดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

4.2 ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา……………………………………………….……………………. 

ลงชื่อ……………………………………วันที่รายงาน……………………. 

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

ลงชื่อ……………………………………วันที่รายงาน……………………. 

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


