
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 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. ผศ.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 ่ 2-57  ช้ันปีที ่ 1 

4. สถานที่เรียน     

 ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

     4.1 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 

    4.2. ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษา 

    เป็นรายบคุคล 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์(หรือแยกตามตาราง) 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล อาจารย ์ จ านวน ชม./สัปดาห ์ หมายเหตุ 

1 อ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ 15 เป็นที่ปรกึษาในชว่งที่ฝึกใน

โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม ่
2 รศ.ดร.ภารดี นานาศลิป์                  15 

3 รศ.ดร.ดวงฤด ีลาศุขะ          15 เป็นที่ปรกึษาในชว่งที่ฝึกใน 

ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.

ล าพูน 
4 ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง                    15 

5 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทยั 15 เป็นที่ปรกึษาในชว่งที่ฝึกใน 

ต.หนองหอย อ.เมือง จ.

เชียงใหม ่
6 รศ.ดร.ลนิจง โปธิบาล 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 
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) และเรยีนพรอ้มกับ พย.สอ.564 (564726)  

  

ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

           ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุขั้นสูงด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การจัดการกับภาวะ

เสี่ยง การดูแลรักษาและลดความพิการ ในผูสู้งอายุที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มภีาวะเสี่ยง และเจ็บป่วยรวมทั้ง

ครอบครัว โดยการประยุกต์มโนทัศน ์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา   เมื่อสิน้สดุการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ  : 

ให้การพยาบาลผูสู้งอายุทั้งที่มสีุขภาพดี มภีาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย และใหก้ารดูแล 

ครอบครัวโดยประยุกต์แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

 

เนื้อหากระบวนวิชา                                                จ านวนชั่วโมงฝึกปฏบิัติ 

1. การปฐมนเิทศก่อนการฝกึปฏิบัติ       10 

2. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง    50  

3. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน    50 

4. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะเจ็บป่วยเรือ้รัง      50 

5. การศกึษาดูงาน:         20 

  -  การดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในระยะ acute  1 แห่ง  

  -  การฟื้นฟูสภาพผูสู้งอายุในชุมชน     1 แห่ง   

  -  การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุในชุมชน    1 แห่ง         

          

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

       (ลงนาม) .............................................  
 (                                           ) 
                                                          คณบดีคณะ……………………………. 
            วันที ่………………………………………. 
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แบบฟอร์มการเขียนเคา้โครงแบบฟอร์มการเขียนเคา้โครงกระบวนวชิา ฉบบัภาษาอังกฤษกระบวนวชิา 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 and health risky elderly   50 

3. Practice in gerontological nursing in acute ill elderly     50 

4. Practice in gerontological nursing in chronic ill elderly     50 

5. Study visits:                20 

-  Health promotion center for elderly     1 setting    

-  Stroke Unit in hospital      1 setting    

-  Rehabilitation center in comminity     1 setting    

   

Total      180 
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เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนวชิา 
 

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

       (ลงนาม) .............................................  
 (                                           ) 
                                                          คณบดีคณะ……………………………. 
            วันที ่………………………………………. 
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หมวดท่ี 3 การด าเนินการท่ีต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์สนาม 

 

1. การเตรียมนักศึกษา (ถา้มี) 

- จัดปฐมนิเทศการฝกึประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มอบคู่มือการฝึกประสบการณภ์าคปฏบิัติ กอ่นการฝึก 

ประสบการณภ์าคปฏิบัตใินวนัปฐมนิเทศกระบวนวิชา  ชีแ้จงวัตถุประสงค ์สิ่งที่คาดหวงั จากการฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติ วธิีการประเมนิผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน แนะน าเรื่องการวางตัว การติดตอ่สือ่สารกับบุคคลากรใน

หน่วยงานและผู้ป่วย การแตง่กาย และความรูท้ี่ตอ้งทบทวนกอ่นการฝึกปฏิบัติ   
 

2. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรกึษา/อาจารยน์ิเทศ (ถ้าม)ี 

       - มีการปรึกษาหารือกับผู้สอนทุกคนตั้งแต่เริ่มจัดท าประมวลการสอนเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันและปรับกิจกรรม

การเรียนการสอนและการประเมินผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่

ต้องการทั้ง 5 ด้าน 

     - ประธานวิชา ประชุมรว่มกันกับอาจารย์นิเทศในแตล่ะ area เพื่อชีแ้จงให้รับทราบวตัถุประสงค ์สิ่งที่คาดหวัง จาก

การฝึกประสบการณภ์าคปฏบิัติ วิธีการฝึกและการนิเทศนกัศึกษาในแตล่ะ area  ผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาทีต่้องการ

เน้น ช่องทางการตดิตอ่กรณเีหตุด่วน  และมอบเอกสารคูม่อืการดูแล และประเมินผลการฝกึประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ

 

3. การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยงจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 

     การฝึกปฏิบัติในทุกแหล่งฝึกในปีนี้นอกจากจะได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติแก่ผู้อ านวยการ รพ.สต.และ
เจ้าหน้าที่พยาบาลในชุมชน และ หวัหน้าหอผู้ป่วยทุกแห่งที่นศ.ขึ้นฝึกแล้ว ยังมพียาบาลพี่เลี้ยงที่ท างานในแหลง่ฝึกนั้นๆ 

มาช่วยสอนและนิเทศนักศึกษา โดยทุกคนเป็นผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลพี่เลี้ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยในส่วน
การเตรียมการได้มีการมอบคู่มือการฝึกปฏิบัติและมอบหมายงานการนิเทศได้แก่ การนิเทศการฝึกปฏิบัติ การร่วมในการ 
conference และการตรวจรายงาน รวมถึงการประเมินผลการฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์นิเทศ ดังนี้ 

3.1 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยงใน ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน มีพยาบาลพ่ี
เลี้ยง 1 คน  

3.2. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีพยาบาลพ่ี
เลี้ยง 3 คน  

3.3. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มี
พยาบาลพ่ีเลี้ยง 1 คน  
4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี)     

     4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายให้นักศึกษา (ถา้มี) 

              - การจัดประสบการณ์บนหอผู้ป่วยได้เพิ่มเติมการเชิญพยาบาลผู้เช่ียวชาญดา้นการดูแลผูสู้งอายุมาอภิปราย

และพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องเก่ียวกับจรยิธรรมในการดูแลผสูงอายุที่เจ็บปว่ยในโรงพยาบาล โดยมีการยกตัวอย่าง 

กรณีศึกษาเพื่อน ามาอภิปราย 

             - เพิ่มเติมการฝึกปฏิบัติคือการจัดโครงการให้ความรูผู้้สูงอายุเก่ียวกับการปอ้งกันและจัดการภาวะกลัน้

ปัสสาวะไมไ่ด ้การสง่เสรมิความจ า และการผอ่นคลายความเครยีด ส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน โดยเป็นความตอ้งการของ

ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากปญัหาดงักล่าวเปน็ปัญหาสุขภาพที่พบบอ่ยในผู้สงูอายุ 

    4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา (ถา้มี) 

        - สนับสนุนคา่เดินทางไปฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
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    4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี) 

      -ไม่มี- 
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หมวดท่ี 4 สรุปผลการด าเนนิการ 

 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 8 คน 

2. จ านวนนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 8 คน 

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

4. การกระจายของระดับคะแนนและเกรด     

ล าดับขั้น ช่วงคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 

A 123.3 - 132 8 100 

B+    

B    

C+    

C    

D+    

D    

F    

S    

U    

I    

P    

W    

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

   -ไม่ม-ี 
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หมวดท่ี 5 การประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญ ความเห็นของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ/ท่ีปรกึษา 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อขอ้วิพากษ์ 

 -พยาบาลพี่เลีย้งที่แหล่งฝึก health 

promotion ให้ค าแนะน าในการท างาน

กับชุมชน ให้ความรว่มมือ และให้การ

ช่วยเหลือดีมากควรใชเ้ป็นแหล่งฝึกต่อ 

-  

 -สถานที่ฝกึอยู่ไกล ถา้เลอืกสถานที่

ฝึกที่อยู่ใกล้กว่านีจ้ะด ี

 - 

- ความพรอ้มของแหลง่ฝึกดีมาก แต่

ติดที่อยู่ไกล 

  

 

2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรอืพนักงานพี่เลี้ยง 

- การฝึกปฏิบัติบางส่วนยังไมเ่สร็จสิ้น - 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญ ความเห็นของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ/ท่ีปรกึษา 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อขอ้วิพากษ์ 

 -นักศึกษาบางคนไมไ่ด้แจ้งให้หัวหนา้

ตึกทราบว่าจะท าอะไร ในช่วงที่ลง 

intervention 

 -เนื่องจากนักศึกษาท างานกบัพยาบาลพี่เลีย้งตลอด และช่วงที่ลง 

intervention หัวหนา้ลาพักรอ้นจึงไม่ทราบ นอกจากนั้นการฝึกมี

ช่วงเวลาสัน้มาก นักศึกษาจึงไม่สามารถรอได ้และได้ลง 

intervention ไปเลย แตอ่าจารย์นิเทศได้เคยแจ้งให้หัวหน้าตกึทราบ

แล้ววา่นักศึกษาจะมาท าอะไร  หลังจากนักศึกษายา้ยไปฝึกในชุมชน 

ที่หอผู้ปว่ยนั้นได้ขออนุญาติน านวัตกรรมที่นักศึกษาท าไปใช้ต่อเนื่อง 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 

1. การด าเนินการและความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนนิการ เหตุผล (ในกรณีท่ีไม่ได้ปรับปรุง 

หรือปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์) 

  ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 

 ปรบัปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ ์

เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอน

เป็นครัง้แรกจงึยังไมม่ีการปรับปรุง 

 

  ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 

 ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ ์

  ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 

 ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ ์

 

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในภาคการศึกษาที่รายงาน (ถา้มี) 

 

เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอนเป็นครัง้แรกจงึยังไม่มกีารปรับปรุง 

 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรงุการฝึกประสบการณ์ภาคสนามส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  

(ถ้าม)ี 
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4. ปัญหา/ผลกระทบด้านการบริหารและขอ้เสนอแนะ 

    4.1 ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรอื สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก (ถ้ามี)     

 

 

    4.2 ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (ถา้ม)ี      
 
 

   4.3 การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปญัหาและอุปสรรคในอนาคต (ถา้มี)  
 
 

4.4 ประเด็นอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

 

4.4 ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

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

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

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

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

 

วันทีส่่งเอกสาร .......................................................... 


