
ผลการเรยีนรู้กระบวนวิชา 564727-หน้า 1 (จัดท าโดย ผศ. ดร. ทศพร ค าผลศิร)ิ  
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 

กระบวนวิชา 564727 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง  

ด้านของผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมการเรยีนรู้ กิจกรรมการประเมินผลการ

เรยีนรู้ 

ระยะเวลา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม  

นักศึกษาสามารถให้เหตุผลและ

ตัดสินเชิงจริยธรรมในการวางแผนการดูแล

ผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ (ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี 

ผู้สู งอายุที่มีภาวะเสี่ยง และผู้สู งอายุที่

เ จ็ บป่ วย )  สามารถจัดการปัญหาทาง

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการดูแล

ผู้สูงอายุ มีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 

เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติการดูแล

ผู้สูงอายุและปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุอย่างมี

คุณภาพและเท่าเทียมกัน สามารถจัดการ

ปัญหาและข้อโต้แย้งโดยค านึงถึงหลักการ 

ความคิดและความรู้สึกของตนเองและ

ผลกระทบต่อผู้อื่น  

  

  

 

1) ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

แก่นักศึกษาในขณะฝกึปฏิบัติงาน และขณะ

ประชุมกลุ่มหลังการฝึกปฏิบัติงาน 

2) เชญิวิทยากรพิเศษมาบรรยายเรื่อง

จรยิธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วง

ปฐมนิเทศ 

3) จัดโครงการ พัฒนาจริยธรรมในการ

ดูแลผู้สูงอายุ ของนักศึกษา โดยอาจารย์

ผู้สอนในกระบวนวิชา 564727 มอบหมาย

ให้นั กศึ กษา เลื อก  case ใน ชุมชนและ

โรงพยาบาล ครอบคลุมภาวะเสี่ยง ภาวะ

วิกฤติ และระยะสุดท้ายของชีวิต จ านวน 3 

ราย และให้นักศึกษาวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาทางจริยธรรม และจัดท าแผนการ

พย าบ าล โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ

 

1) สังเกตและประเมิน

พฤติกรรมนักศกึษาโดยผู้สอน

ในขณะฝึกปฏิบัติงาน ทุกแหล่ง

ฝกึ โดยมีเกณฑใ์นการให้คะแนน

ในด้านจรยิธรรมคิดเป็นรอ้ยละ 

30 ของคะแนนการฝกึปฏิบัติ 

และแจง้นักศึกษาล่วงหน้าตั้งแต่

วันปฐมนิเทศ (ดูรายละเอียด

พฤติกรรม/กิจกรรมที่ประเมินใน

แบบประเมิน) 

2) พยาบาลในแหลง่ฝกึร่วม

ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา

โดยการให้ขอ้มูลพฤติกรรมของ

นักศึกษากับ 

 

- ตลอด

ระยะเวลาที่ 

ฝกึปฏิบัติงาน 

- ทุกสัปดาห์ 



ผลการเรยีนรู้กระบวนวิชา 564727-หน้า 2 (จัดท าโดย ผศ. ดร. ทศพร ค าผลศิร)ิ  
 

ด้านของผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมการเรยีนรู้ กิจกรรมการประเมินผลการ

เรยีนรู้ 

ระยะเวลา 

 จริยธรรม และน าเสนองานในรูปสื่อดิจิทัล 

ได้แก่ power point  

 

 

อาจารย์ผู้สอนตลอดระยะเวลา

ของการฝกึปฏิบัติ และพยาบาล

ในแหล่งฝกึสามารถตักเตือน

นักศึกษาได้เมื่อพบเห็นพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสม 

2. ความรู้ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาสาระของการให้การพยาบาล

ผู้สูงอายุและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ มีความรู้ในการ

พยาบาลผู้สูงอายุอย่างลึกซึ้งและสามารถ

ประเมินปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่ม

ต่างๆ (ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มี

ภาวะเสี่ยง และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย) แบบ

องค์รวมรวมทั้งครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม สามารถวางแผนและใหก้ารดูแล

ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ (ด้านการส่งเสริม

สุขภาพ ป้องกันโรค การจัดการกับภาวะ

เสี่ยง การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ) 

 

1) ศกึษาดูงานและฝกึปฏิบัติในสถานการณ์

จรงิ 3 แหล่ง ดังนี้ 

การฝึกปฏิบัติ 

      - ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มี

สุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยงใน ต.ทาปลาดุก 

อ.แมท่า จ.ล าพูน     

     - ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มี

ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาล

มหาราชนครเชยีงใหม่ 

      - ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มี

ภาวะเจ็บป่วยเรือ้รังในชุมชน ต.หนองหอย 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

       การศึกษาดูงาน 

 

1)  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ

ในแบบประเมินด้านความรู้ ซึ่ง

แยกประเมินในแตล่ะแหง่ฝึก

โดยก าหนดคะแนนด้านนีค้ิด

เป็นรอ้ยละ 30 และแจง้

นักศึกษาล่วงหน้าตั้งแตว่ัน

ปฐมนิเทศ (ดูรายละเอียด

พฤติกรรม/กิจกรรมที่ประเมิน

ในแบบประเมิน) 

 

 

- ตลอด 

ระยะเวลาที่ 

ฝกึปฏิบัติ 

งาน 

- ทุกสัปดาห์ 

 

 

 



ผลการเรยีนรู้กระบวนวิชา 564727-หน้า 3 (จัดท าโดย ผศ. ดร. ทศพร ค าผลศิร)ิ  
 

ด้านของผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมการเรยีนรู้ กิจกรรมการประเมินผลการ

เรยีนรู้ 

ระยะเวลา 

โดยการประยุกต์มโนทัศน์   ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องได้ มีความรู้เท่าทันในเทคโนโลยี

และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ในการดูแลผู้สูงอายุ ตระหนักถึงผลของ

วัฒนธรรมต่อภาวะเจ็บป่วย  ให้การดูแล

ผู้สูงอายุโดยค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

และ ไม่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดอันตรายหรืออยู่

ในภาวะเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์หรือสังคม รวมทั้งมีความรู้

และทักษะในการพัฒนาโครงการดูแล

ผูสู้งอายุในชุมชน  

   

- ศกึษาดูงานด้านการฟื้นฟูสภาพ 

ผูสู้งอายุในชุมชน  ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.

ล าพูน 

- ศกึษาดูงาน ศกึษาดูงานการฟื้นฟู 
สภาพผูสู้งอายุในชุมชน (ศูนย์ฟื้นฟูผูพ้ิการ

วัดห้วยเกีย๋ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม)่ 

       -  ศกึษาดูงานการดูแลผูสู้งอายุโรค

หลอดเลือดสมองในระยะ acute ณ stroke 

unit โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 

3) วางแผนงานท าโครงการร่วมกับแหลง่

ฝกึ 

4) วางแผนการดูแลผูสู้งอายุเป็นรายบุคคล 

5) เขียนรายงานและอภปิรายกลุ่มเกี่ยวกับ

การพยาบาลผูป้่วยที่ได้รับมอบหมาย 

6) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(รายละเอียดการฝกึแต่ละแหล่งฝกึดูใน

แผนการนเิทศ) 

 

 



ผลการเรยีนรู้กระบวนวิชา 564727-หน้า 4 (จัดท าโดย ผศ. ดร. ทศพร ค าผลศิร)ิ  
 

ด้านของผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมการเรยีนรู้ กิจกรรมการประเมินผลการ

เรยีนรู้ 

ระยะเวลา 

3. ทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาสามารถวิ เคราะห์และ

เลือกใช้ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล

และ/หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ

ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ สามารถประเมิน

และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มต่างๆ และมีความคิดริ เริ่มในการ

วางแผนพัฒนาโครงการดูแลผู้สูงอายุทั้งใน

โรงพยาบาลและในชุมชน  

  

 

1) ประเมินภาวะสุขภาพ และวิเคราะห์

ปัญหาโดยใช้แบบประเมิน CGA 

2) วเิคราะหป์ัญหาจากข้อมูลที่ได้ในข้อ 1 

3) พัฒนาโครงการหรือนวัตกรรมเพื่อ

แก้ปัญหาที่พบ หรอืวางแผนการดูแล

ผูสู้งอายุรายบุคคลตามปัญหาที่ส าคัญ 1 

ปัญหา โดยเลือกใช้ความรู้จากศาสตร์

ทางการพยาบาลและ/หรอืศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้อง หรอืน าผลงานวิจัย หรอืการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ในการแก้ปัญหา 

 

 

1) ประเมนิจากการน าเสนอผล

การวิเคราะหป์ัญหาจากข้อมูลที่

ได้จากการประเมินภาวะสุขภาพ

โดยใช้ CGA ในช่วง conference 

กับผูส้อน 

2) ประเมนิจากโครงการหรือ

นวัตกรรมที่นักศกึษาพัฒนาขึน้ 

และจากแผนการให้การดูแลเป็น

รายบุคคลตามปัญหาที่พบ 

3) ประเมนิจากรายงานสรุป

โครงการและรายงานกรณีศกึษา 

4) ประเมินจากแบบประเมินของ

กระบวนวิชา ซึ่งแยกประเมินใน

แตล่ะแหง่ฝกึโดยก าหนดคะแนน

ด้านนีค้ิดเป็นรอ้ยละ 30 และแจ้ง

นักศึกษาล่วงหน้าตั้งแตว่ัน

ปฐมนิเทศ (ดูรายละเอียด

 

- ตลอด 

ระยะเวลาที่ 

ฝกึปฏิบัติ 

งาน 

- ทุก 

สัปดาห์ 



ผลการเรยีนรู้กระบวนวิชา 564727-หน้า 5 (จัดท าโดย ผศ. ดร. ทศพร ค าผลศิร)ิ  
 

ด้านของผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมการเรยีนรู้ กิจกรรมการประเมินผลการ

เรยีนรู้ 

ระยะเวลา 

พฤติกรรม/กิจกรรมที่ประเมินใน

แบบประเมิน) 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ความรู้หรอืทักษะที่ต้องการพัฒนา 

นักศึกษาสามารถบริหารจัดการและ

ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

การฝึกปฏิบัติด าเนินไปอย่างราบรื่น แก้ไข

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

มีความรับผิดชอบในงานของตนเองและงาน

กลุ่มอย่างตอ่เนื่องเพื่อใหง้านส าเร็จตามแผน

ที่ก าหนด สามารถสร้างสัมพันธภาพกับ

บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผูร้่วมงานและผูสู้งอายุ  

 กระบวนการหรอืกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาความรู้หรอืทักษะ  

  สังเกตการฝึกปฏิบัติและ

สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 วิธีการประเมินผล 

การฝึกปฏิบัติในชุมชน (health promotion) 

1) วิเคราะห์สถานการณ์การสร้างเสริม 

สุขภาพผูสู้งอายุ ร่วมกับเจ้าหนา้ที่ รพ.สต. 

/ ผูน้ าชุมชน / ผูสู้งอายุ  หมู่ 5 ต.ทาปลา

ดุก 

2) จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตาม 

แผนที่วางไว้ ณ  หมู่ 5 ต.ทาปลาดุก 

การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล (acute) 

1) ร่วม conference  case กับ ward 

2) น าเสนอแผนนวัตกรรม และปรับปรุง

นวัตกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ ward และ

อาจารย์นเิทศ 

3) น านวัตกรรมไปใช้กับผูป้่วยสูงอายุใน 

ward 

4) น าเสนอผลการใช้นวัตกรรมให้แก่

เจ้าหน้าที่ ward และอาจารย์นิเทศ 

1) ประเมินพฤติกรรมด้วยแบบ

ประเมินผลด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ซึ่งแยกประเมินในแต่

ละแห่งฝึกโดยก าหนดคะแนนด้าน

นีค้ิดเป็นรอ้ยละ 10 และแจ้ง

นักศึกษาล่วงหน้าตั้งแตว่ัน

ปฐมนิเทศ (ดูรายละเอียด

พฤติกรรม/กิจกรรมที่ประเมินใน

แบบประเมิน) 

2) ประเมนิ ขณะให้ฝกึในแหล่งฝกึ

แตล่ะแหล่งโดยสอบถาม(หรอืให้

ตอบในแบบประเมินของกระบวน

วิชา)จากพยาบาลพี่เลีย้ง และ

ผูร้่วมงาน 

 

- ตลอด

ระยะเวลาที่ 

ฝกึปฏิบัติงาน 

- ทุกสัปดาห์ 
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ด้านของผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมการเรยีนรู้ กิจกรรมการประเมินผลการ

เรยีนรู้ 

ระยะเวลา 

จากผลการสังเกตการฝึก

ปฏิบัติและจากผลการสอบถามผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

 

การฝึกปฏิบัติในชุมชน (chronic) 

1)  

 

 

3) สังเกต และหรอืสอบถามจาก 

ผูป้่วย 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสบืค้นขอ้มูล สามารถคัด

กรองข้อมูลและเลือกใช้ขอ้มูลที่เหมาะสมใน

การน ามาประยุกต์ใชใ้นการฝกึปฏิบัติ 

สามารถน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติในรูปแบบ

ที่นา่สนใจและเข้าใจงา่ยโดยใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม เขียนรายงานและ/หรอืท าแฟ้ม

สะสมงานที่มีคณุภาพและมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

   

  

 

 

1) มอบหมายใหค้้นคว้าข้อมูล เชน่ CPG, 

best practice หรอืข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาและการดูแลผู้สูงอายุตามปัญหาที่

พบ ผา่นระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยตนเองและน าเสนอในการประชุม

อภปิรายในช้ันเรียนพร้อมแสดงการอ้างอิง

แหลง่ค้นคว้าที่นา่เชื่อถอื 

2) มอบหมายให้น าเสนอผลการสบืค้น

ในช่วง conference ร่วมกับอาจารย์ 

3ป น าเสนอผลโครงการโดยใช้ power 

point หรอื เทคโนโลยีอื่นๆตามความ

เหมาะสม 

3) ท ารายงานหรอืแฟ้มสะสมงาน 

 

1) ประเมนิจากการใชเ้ทคโนโลยี

ในการสบืค้นขอ้มูล และน าเสนอ 

2) ประเมินพฤติกรรมด้วยแบบ

ประเมินผลด้านการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแยก

ประเมินในแตล่ะแหง่ฝึกโดย

ก าหนดคะแนนด้านนีค้ิดเป็นรอ้ย

ละ 10 และแจ้งนักศึกษาล่วงหน้า

ตั้งแตว่ันปฐมนิเทศ (ดู

รายละเอียดพฤติกรรม/กิจกรรมที่

ประเมินในแบบประเมิน) 

 

 

- ตลอด

ระยะเวลาที่ฝึก

ปฏิบัติงาน 

- ทุกสัปดาห์ 



ผลการเรยีนรู้กระบวนวิชา 564727-หน้า 7 (จัดท าโดย ผศ. ดร. ทศพร ค าผลศิร)ิ  
 

 


