
มคอ. 5 รายงานผลการดาเนินการของกระบวนวชิา 
 รายละเอยีดของกระบวนวชิา 

1. ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

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

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

4. หน่วยกติ    2(1-4-2) 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. หลกัสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 
 1.1 กระบวนวชิานีใ้ช้ส าหรับ 

  หลกัสูตร พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา การพยาบาลผูสู้งอาย ุ 
1.2 ประเภทของกระบวนวชิา           

                วชิาบงัคบั     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  
 วชิาเลือก     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  
 วชิาตามเง่ือนไขของสาขาวชิา     
 วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 

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

3. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน: ภาคการศึกษาท่ี  1-2556   ชั้นปีท่ี   1  
4. สถานทีเ่รียน     
 ในสถานท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 นอกสถานท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคล 
              1  ช่ัวโมงต่อกระบวนวชิา 



หมวดที่ 2 ลกัษณะและการด าเนินการ 
สาขาวชิา การพยาบาลผู้สูงอายุ                      คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
รหัสกระบวนวชิา   พย.สอ. 564706    ช่ือกระบวนวชิา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผูสู้งอาย ุ 2(1-4-2) 
  ลกัษณะกระบวนวชิา    บรรยาย        ปฏิบัติการ           
   ฝึกปฏิบัติ      วทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ 
การวดัและประเมินผล     A-F                            S/U                       P 
เง่ือนไขทีต้่องผ่านก่อน  :        ไม่มี   
ค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา 
  แนวคิดและหลกัการประเมินสุขภาพผูสู้งอายุ การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคมและจิตวญิญาณโดยการซกัประวติั การตรวจร่างกาย และการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ทกัษะในการ
ประเมินและวิเคราะห์ภาวะสุขภาพผูสู้งอายุ  และการวินิจฉัยความผิดปกติดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต
วญิญาณท่ีซบัซอ้นได ้  
วตัถุประสงค์กระบวนวชิา   เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน นกัศึกษาสามารถ  : 

1. อธิบายแนวคิดและหลกัการประเมินสุขภาพขั้นสูงและการประเมินสุขภาพผูสู้งอายแุบบครอบคลุม  
2. อธิบายวธีิการประเมินปัญหาสุขภาพดา้นร่างกายและการประเมินผูสู้งอายแุบบครอบคลุม 
3. วเิคราะห์ปัญหาสุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้นร่างกายในระบบท่ีส าคญัและปัญหาสุขภาพดา้นจิตใจ อารมณ์

และสังคมในผูสู้งอายุ 
4. มีทกัษะในการประเมินและวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพท่ีซบัซอ้นดา้นร่างกายในระบบท่ีส าคญั 
5. มีทกัษะในการประเมินสุขภาพผูสู้งอายุแบบครอบคลุมและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพดา้นร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์และสังคมในผูสู้งอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เน้ือหากระบวนวชิา 
จ านวนช่ัวโมง

บรรยาย 
จ านวนช่ัวโมง
ฝึกปฏิบัติ 

1.แนวคิดและหลกัการประเมินสุขภาพขั้นสูงผูสู้งอาย ุและการประเมินสุขภาพ
ผูสู้งอายแุบบครอบคลุม  
2.  การประเมินและวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพท่ีซบัซอ้น 
     ดา้นร่างกายโดยการซกัประวติั การตรวจร่างกาย  
    และการตรวจทางห้องปฏิบติัการ ในระบบท่ีส าคญั  
  1.2  ระบบหายใจ  
  2.2  ระบบหวัใจและหลอดเลือด  
  3.2  ระบบประสาท  
  4.2  ระบบทางเดินอาหาร  
  5.2  ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ   
 3. การประเมินและวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพผูสู้งอายแุบบครอบคลุม 

       1.3  การประเมินดา้นร่างกาย  
       2.3  การประเมินดา้นสติปัญญาและการรับรู้  
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รวมทั้งหมด                                                                                                                                        75 ช่ัวโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงกระบวนวชิา ฉบับภาษาองักฤษ 
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 
 
 
 
 
 



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....... 
  Total ....15... ....45....... 
หมวดที่ 3 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทยีบกบัแผนการสอน (แบบที่ 2)  
1.รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน: ชัว่โมงการสอนจริงเป็นไปตามแผนการสอนทุกหวัขอ้  
2. หวัขอ้ท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน ไม่มี 
3. ประสิทธิผลของวธีิสอนท่ีทาใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของกระบวนวชิาและขอ้เสนอ การ
ด าเนินการเพื่อปรับปรุงการสอน 

ประสิทธิผลท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาในกระบวนวิชาน้ี ข้ึนอยู่กบัวิธีการสอน ท่ีมีทั้ง 
การบรรยาย เม่ือส้ินสุดการบรรยายแลว้มีการฝึกฏิบติัในห้องปฏิบติัการเพื่อการตรวจร่างกายในบุคคลท่ีปกติคือ
เพื่อนนกัศึกษาดว้ยกนัเองและฝึกตรวจประเมินหุ่นท่ีสามารถระบุความผิดปกติท่ีสามารถตรวจพบได ้เช่น หุ่น
ตรวจระบบตาและการมองเห็น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลือด เป้นตน้ นอกจากนั้นมีการฝึก
ปฏิบติัด้วยการตรวจประเมินผูป่้วยจริงบนหอผูป่้วย และการท ารายงานกรณีศึกษาในการตรวจตามระบบท่ี
นกัศึกษาสนใจจ านวน 2 ระบบ และการประเมินผลและการท ารายงานกรณีศึกษาในผูป่้วยในทุกระบบ ซ่ึงท าให้
นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางครอบคลุมและลึกซ้ึง  

อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากเป็นกระบวนวิชาในภาคการศึกษาแรกท่ีผูเ้รียนตอ้งปรับตวักบัวิธีการเรียน การ
สอนท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยไดรั้บในระดบัปริญญาตรี รวมทั้งการใช ้เอกสารตาราภาษาองักฤษท่ีนกัศึกษาตอ้งใช้
เวลาเพื่อท าความเขา้ใจเน้ือหาตอ้งใชเ้วลามาก ซ่ึงผูส้อนจะจดัตารางให้แก่นกัศึกษาโดยเฉพาะผูท่ี้มีปัญหาไดเ้ขา้



พบนอกเวลามากข้ึนจากเดิม และจะสนบัสนุนส่งเสริมให้นกัศึกษาไดใ้ชก้ระบวนการกลุ่มในการช่วยเหลือการ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยผูส้อนจะคอยช่วยเหลือเม่ือนกัศึกษาตอ้งการให้มากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นมีการจดักลุ่มให้
ความรู้เสริมในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหาดว้ย 
 
หมวดที่ 4 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชา  
1. จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 8 คน (โดยไม่ไดรั้บอกัษรลาดบัขั้น W) 
2. จ านวนนกัศึกษาเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 8 คน  
3. จ านวนนกัศึกษาท่ีถอนกระบวนวชิา -คน (ไดรั้บอกัษรลาดบัขั้น W)  
4. การกระจายของระดบัคะแนนและเกรด  
ล าดบัขั้น  ช่วงคะแนน  จ านวนคน  ร้อยละ  
A  ............  8  100  
B+  
B  
C+  
C  
D+  
D  
F  
S  
U  
I  
P  
V  
W  
5. ปัจจยัท่ีท าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถา้มี) ไม่มี  

 
 
 
 



6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีกาหนดไวใ้นรายละเอียดกระบวนวชิา  
ผลการเรียนรู้  วธีิการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  สัดส่วน  

ของการประเมิน  
ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
 
 
 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา (ใหอ้า้งอิงจาก มคอ. 2 และ 3)  
- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจาสาขาวชิา จะเป็นผู ้ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา โดยตรวจสอบแผนการจดัการเรียนการสอน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนน
พฤติกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่5 การประเมนิกระบวนวชิา 
1. ผลการประเมนิกระบวนวิชาโดยนักศึกษา ข้อวิพากษ์ที่

สาคัญ  

ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์  

ไม่มี  ไม่มี  

2. ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยวธีิอ่ืน (ถ้ามี) เช่น การประชุมผู้สอน การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  
2.1 ขอ้วพิากษท่ี์สาคญั ไม่มี  
2.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วพิากษต์ามขอ้ 2.1 ไม่มี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/กระบวนวิชาคร้ังทีผ่่านมา  
เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ของสาขาวชิาเป็นคร้ังแรก  
จึงไม่มีการนาผลการประเมิน
ในคร้ังก่อนมาปรับปรุง 
แผนการปรับปรุง  

ผลการดาเนินการ  เหตุผล (ในกรณีทีไ่ม่ได้ปรับปรุง 
หรือปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์)  

- ปรับปรุงแลว้  
ไม่ไดป้รับปรุง  
ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์  

- 

- ปรับปรุงแลว้  
ไม่ไดป้รับปรุง  
ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์  

- 

- ปรับปรุงแลว้  
ไม่ไดป้รับปรุง  
ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์  

- 

 
2.การดาเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงกระบวนวชิาในภาคการศึกษาท่ีรายงาน: ไม่มี เหตุผลเช่นเดียวกบัขอ้1  
3. ขอ้เสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป: ไม่มี เหตุผลเช่นเดียวกบัขอ้1  
4. ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) ไม่มี เหตุผลเช่นเดียวกบัขอ้1 
     4.1 ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอานวยความสะดวก - 
     4.2 ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร –  
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