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รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา            ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
           601103  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 (Family and Community Medicine I) 

2. จ านวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
 2 หน่วยกิต (2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ  ส าหรับนักศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผศ. พญ.สรญา    แก้วพิทูลย์ 
Asst. Prof. Ryan A Loyd 
อ. นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล 
อ. พญ.สีขาว      เชื้อปรุง 
อ. พญ.เฟื่องฟ้า เบญจโอฬาร 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 3 / นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
ห้อง OSCE อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
10 มีนาคม 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. ประยุกต์หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน 
2. แสดงบทบาทของแพทย์ในการให้บริการและพัฒนาสุขภาพของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชน 
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบบริการสาธารณสุข เสนอแนวทางพัฒนาการจัดการที่พึงประสงค์ 
4. ประยุกต์หลักการบริหารงาน สงัคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในการให้บริการที่สอดคล้องกับวถิีชีวิตของ

ประชาชน 
5. แสดงเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตัิงานในชุมชนและตระหนักการมีสว่นร่วมของชุมชน 
6. มีจิตส านึกในการปฏิบตัิงานเพื่อให้ประชาชนบรรลุการมีสุขภาพดี 
7. ตระหนักความส าคัญและสรา้งสมัพันธภาพ ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติผูป้่วย ผู้ร่วมงาน ด้วยทักษะ

การติดต่อสื่อสารข้ันพื้นฐานและการสื่อสารเฉพาะเร่ืองได้อยา่งเหมาะสม ตลอดจนตระหนักและมีค่านิยม 
จรรยาบรรณและมารยาทที่เหมาะสมแห่งวชิาชีพ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการของ

หลักสูตรและเกณฑ์แพทยสภา 
2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ควบคู่ไป

กับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางการแพทย์ 
2.3 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ 

3.  คุณธรรมประจ ารายวิชา 
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาวะแวดล้อม ลักษณะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ วงจรชีวิตระดับบุคคล วงจรชีวิต

ครอบครัว  พฤติกรรมสุขภาพ การสื่อความหมาย ระบบบริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค การดูแลสุขภาพ
ครอบครัวและระบาดวิทยาเบื้องต้น    

Principles of family and community medicine including environment and geographical conditions, 
economic, individual life cycle, family cycle, health behavior, communication, health service, health 
promotion and diseases control, family health care and introduction to epidemiology 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

24 ชั่วโมง (ไตรภาค) 24 ไม่มี 48 ชั่วโมง (ไตรภาค) 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ที่สอนบรรยายได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน และผ่านระบบ
สารสนเทศ  

3.2 นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาและค าแนะน าได้จากอาจารย์ที่ควบคุมการปิิบัติการเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มี
การเรียนการสอน 

3.3 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1. แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ (1.1) 
 2. (1.2) 
 3. แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นท่ีน่าเชื่อถือ (1.3) 
 4. มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย (1.4) 
 5.มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานท่ีได้รับมอบหมาย (1.5) 
 6. (1.6) 

1.2. วิธีการสอน 
1.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการสอน สร้างความรู้ตระหนักในการเคารพตนเองและผู้อื่นได้ 
2. ก าหนดให้มีนักศึกษามีระเบียบวินัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานจากการค้นคว้า ดูเจตคติจากความคิดวิเคราะห์ที่น าเสนอในช้ินงาน 
4. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการแต่งกาย พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
2. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากการน าเสนอประเด็นปัญหาในงานเขียนท่ีส่ง 
4. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  (2.1) 
  2. วิชาชีพและทักษะทางคลินิกตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(2.2) 
 3. การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  (2.3) 

  4. เวชจริยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2.4) 
  5.การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก (2.6) 
 6.หลักการด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ท่ีจ าเป็นส าหรับสร้างเสริมเจตคติ และสร้างความ

เข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม (2.8) 
2.2 วิธีการสอน 
1. เน้นการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. เน้นการสอนโดยสร้างความตระหนักต่อสิทธิผู้ป่วยและญาติ 
3. เน้นการท างานเป็นกลุ่มและการประสานงานกับสหวิชาชีพ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
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2.  ประเมินจากการสังเกต 
3.  การส่งงานท่ีได้รับมอบหมายและโครงการ 
3.  ประเมินจากข้อสอบ 

3. ทักษะทางปัญญา 
2.2 ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 
 1.  ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อก าหนดความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาของตนเอง ได้
อย่างครอบคลุมทุกด้านท่ีจ าเป็น (3.1) 
 2.  สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม (3.2) 
 3. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (3.3) 
 4. สามารถน าข้อมูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินิก  ไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ (3.4) 
 5. สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (3.5)  
 6. เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนไป (3.6)  
  7.เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า
และเหมาะสม  (3.7)  
  8. เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบ
สุขภาพของประเทศ เพ่ือเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  (3.8) 
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
    - ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

 1. สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น (4.1)  
4.2 วิธีการสอน 
1.  จัดให้มีกระบวนการท างานเป็นทีม 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกในการท างานกลุ่มของนักศึกษา 
2. แบบประเมินจากเพื่อนร่วมงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
   1. สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม (5.1) 
 2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การน าเสนอ และอวัจนภาษาหรือ
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ภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ (5.2) 
 3.มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ  อีกทั้งสามารถตอบค าถาม 

อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม (5.5)  
 4. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล 

ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์(5.6) 
 5. มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน 

วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ (5.7) 
 6. (สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล(5.9) 
 7. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง (5.10) 

5.2 วิธีการสอน 
1.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะในแต่ละด้าน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลโดยการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
2. ประเมินผลจากข้อสอบ 

6. ทักษะพิสัย 
5.2 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  1. มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ (6.1) 
 2. มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพื้นฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นได้ โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม (6.4) 
5.2 วิธีการสอน 

1.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะจากการซักประวัติเบื้องต้นโดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1.   ประเมินผลโดยการสังเกตและถามตอบเพื่อดูพัฒนาการของนักศึกษา 
2.  ประเมินผลจากข้อสอบ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

วัน เวลา 
 

หน่วย บท และหวัข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน 

สาขาวิชา/อาจารย์
ผู้สอน 

16 มีนาคม 

2558 

13.00-15.00 

Introduction to FCM, 
Principle of family 
medicine 

2 1. อธิบายค าจ ากัดความ ขอบเขตวิชา และ
แขนงวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับเวชศาสตร
ชุมชนและครอบครัวได้ 

2. อธิบายหลักการของเวชศาสตร์ชุมชน
และครอบครัว 

3. มีทัศนคติที่ดีตอวิชาเวชศาสตรชุมชนและ
ตระหนักถึงหลักการของวิชาเวชศาสตร
ชุมชนเพื่อชวยแกปญหาอนามัยชุมชนได  

4. อธิบายความส าคัญของการแกปญหา
อนามัยชุมชนซ่ึงเปนหัวใจส าคัญของการ
ใหบริการสุขภาพ 

บรรยายน าและยกตัวอยา่ง 
โดยใช้ส่ือการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

ผศ.พญ.สรญา 

แก้วพิทูลย ์

23 มีนาคม 

2558 

13.00-15.00 

Health care system 
(Humanized, EQESA) 

2 1. อธิบายระดับของการบริการสาธารณสุข 
2. วิเคราะห์ระบบบรกิารสาธารณสุขใน

บริบทของโรงพยาบาลชุมชน เพื่อเสนอ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบรกิารที่
เอื้อต่อการจัดบรกิารแบบองค์รวม 

3. ประยุกต์หลกัการจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาในการด าเนินงานสาธารณสุข 
ได้อย่างเหมาะสม 

4. อธิบายและตระหนักความส าคัญของ
ระบบบริการสาธารณสุขที่พึงประสงค์ใน
ด้านความเท่าเทียมกัน คุณภาพ 
ประสิทธิภาพและสังคมตรวจสอบได้ 

5. อธิบาย แนวคิดเรื่องระบบระบบบริการ
สุขภาพต่อสขุภาวะของประชากรไทย 

บรรยายน าและยกตัวอยา่ง 
โดยใช้ส่ือการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย 

นามวิชัยศิริกุล 

30 มีนาคม 

2558 

13.00-15.00 

Community survey 
tool and community 
diagnosis 

 1. อธิบายบทบาทหน้าทีข่องแพทย์ในงาน
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนได้ 

2. อธิบายการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัวได้  

3. อธิบายการเรียนรู้และการปฏิบัติเวช
ศาสตร์ชุมชนได้ดีและครบถ้วน 

 ผศ.พญ.พักตร์วิมล 

ศุภลักษณศึกษากร 

29 มีนาคม 

2558 

13.00-15.00 

Primary care unit  
ระบบบริการสาธารณสุข
ในระดับอ าเภอและบริการ
ปฐมภูมิ 

2 
 
 

1. อธิบายการบริการสุขภาพและปจจัยที่
เกี่ยวของกับระบบบรกิารสาธารณสุข
และชุมชนได้ 

2. อธิบายระบบบริการสาธารณสุขในระดบั
อ าเภอ 

3. อธิบายระบบบริการปฐมภูม ิ

บรรยายน าและยกตัวอยา่ง 
โดยใช้ส่ือการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.พญ.สีขาว เช้ือปรุง 
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วัน เวลา 
 

หน่วย บท และหวัข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน 

สาขาวิชา/อาจารย์
ผู้สอน 

4. อธิบายและตระหนักถึงเจตคติและ
บทบาทของแพทย์ต่องานบรกิารระดับ
ปฐมภูมิภายใต้หลักนิเวศวิทยาของการ
บริบาลทางการแพทย ์

5 เมษายน 

2558 

13.00-15.00 

เครื่องมือเวชศาสตร์

ครอบครัว 1  

ทักษะการสื่อสาร 

(Communication skill) 

 1. ตระหนักความส าคัญในการใช้ทักษะการ
สื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้รับบริการ 

2. สื่อสาร ท างานเป็นทีมกบัผู้ร่วมงานทุก
ระดับ 

3. ตระหนักความส าคัญของการสื่อสารและ
สามารถประยกุต์การสื่อสารเพื่อเข้าถึง
ข้อมูล ศักยภาพชุมชน 

บรรยายน าและยกตัวอยา่ง 
โดยใช้ส่ือการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย 

นามวิชัยศิริกุล 

20 เมษายน 

2558 

13.00-15.00 

เครื่องมือเวชศาสตร์

ครอบครัว 2  วงจรชีวิต

ครอบครัว  

(Family life cycle) 

2 อธิบายและตระหนักความส าคัญของ
ครอบครัวต่อสุขภาวะในระดับบุคคลโดย
ผ่านผังครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว 
พัฒนาการมนุษย ์

บรรยายน าและยกตัวอยา่ง 
โดยใช้ส่ือการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.พญ.เฟื่องฟ้า 

เบญจโอฬาร 

4 พฤษภาคม 

2558 

13.00-15.00 

เครื่องมือเวชศาสตร์

ครอบครัว 3 

แผนภูมิครอบครัว/ผัง

เครือญาติ  

(Family Genogram) 

2 1. อธิบายทฤษิีระบบครอบครัว และน าไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
ประเมินครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยน
ระดับครอบครัว 

2. อธิบายและตระหนักความส าคัญของ
ครอบครัวต่อสุขภาวะในระดับบุคคลโดย
ผ่านผังครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว 
พัฒนาการมนุษย ์

บรรยายน าและยกตัวอยา่ง 
โดยใช้ส่ือการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.พญ.สีขาว เช้ือปรุง 

11 พฤษภาคม 

2558 

13.00-15.00 

เครื่องมือเวชศาสตร์

ครอบครัว 4 

 ผังครอบครัวตาม

กาลเวลา 

(Family time flow 

chart) 

2 1. อธิบายและตระหนักความส าคัญของ
ครอบครัวต่อสุขภาวะในระดับบุคคลโดย
ผ่านผังครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว 
พัฒนาการมนุษย ์
 

บรรยายน าและยกตัวอยา่ง 
โดยใช้ส่ือการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.พญ.เฟื่องฟ้า 

เบญจโอฬาร 

18 พฤษภาคม 

2558 

13.00-15.00 

เครื่องมือเวชศาสตร์
ครอบครัว 5 
แนวทางการดูแลโดยยึด
ผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลาง 
(patient centered 
care) 

 1. ประยุกต์รูปแบบการดูแลโดยให้ผู้ปว่ย
เป็นศูนย์กลาง ทักษะการสื่อสาร และ
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถกูต้อง
ในการท าเวชปฏิบัติทั้งผู้ป่วยนอกเเละ
ผู้ป่วยในได้อยา่งเหมาะสม 
 

บรรยายน าและยกตัวอยา่ง 
โดยใช้ส่ือการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

Asst.Prof.Ryan A 

Loyd 
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วัน เวลา 
 

หน่วย บท และหวัข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน 

สาขาวิชา/อาจารย์
ผู้สอน 

25 พฤษภาคม 

2558 

13.00-15.00 

เครื่องมือเวชศาสตร์

ครอบครัว 6 

การเยี่ยมบา้น  

(Home care) 

 1. เช่ือมโยงให้เกิดกระบวนการดูแลรักษา 
เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยผู้ทุพพลภาพ  ผู้ปว่ย
ระยะสุดท้าย ในระดับครอบครัวและ
ชุมชน  อย่างเป็นองค์รวมเเละต่อเนื่อง  

2. บริหารจัดการให้เกิดการเยีย่มบ้านเพือ่
การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง และน าไปสู่การตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่ได้จากการ
เยี่ยมบ้าน 

บรรยายน าและยกตัวอยา่ง 
โดยใช้ส่ือการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.พญ.เฟื่องฟ้า 

เบญจโอฬาร 

1 มิถุนายน 

2558 

13.00-15.00 

เครื่องมือเวชศาสตร์

ครอบครัว 7  

ตารางส่องกายส่องใจ  

(Disease illness 

Analysis) 

2 1. อธิบายและตระหนักความส าคัญของการ

สืบค้นภาวะของความเจ็บป่วยกับโรคใน

ระดับบุคคลและสิ่งก าหนดต่อสุขภาวะ 

2. ประเมินและให้ค าปรึกษาอยา่งเป็นองค์

รวมในปัญหาที่พบบ่อยในการบริบาล

ปฐมภูมิโดยการผสมผสานรวมทั้งกระตุน้

ผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเอง 

บรรยายน าและยกตัวอยา่ง 
โดยใช้ส่ือการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย 

นามวิชัยศิริกุล 

สอบ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
1. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย วิถีชุมชน (2545) 
2. Taylor B R.  Family Medicine Principles and practice. Newyork: Springe, 1988. 
3. Taylor RB editor. Family Medicine Principles and Practice 4 th edition. New York: Springer-

Verlag;1994. p.10-15 
4. สายพิณ หัตถีรัตน์. คู่มือหมอครอบครัว. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2549. 
5. อุมาพร  ตรังคสมบัติ บรรณาธิการ. จิตบ าบัดและการให้ค าปรึกษาครอบครัว  Family therapy and family 

counseling. กรุงเทพฯ: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง; 2540. หน้า 21-37. 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
- การสนทนาระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
- การสะท้อนจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- สังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน 
- ประเมินจากผลการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินข้อสอบ / วิเคราะห์ข้อสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- ข้อแนะน าจากที่ประชุมการประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม

ข้อ 4 
 


