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ส านักวิชาแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา            ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
601308  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 (Family and Community Medicine II) 

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.ดร.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 
24 เมษายน 2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

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

ชุมชน 
3. ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Biomedical Sciences) เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-

based Medicine) และทักษะการสื่อสารในการดูแลผู้ป่วยอยา่งเป็นองค์รวมต่อเนื่องและผสมผสานทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟสูภาพ 

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 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ 

3.  คุณธรรมประจ ารายวิชา 
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการและวิธีการเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย การดูแลระดับปฐมภูมิ ความต่อเนื่องในการดูแล การ

ดูแลแบบองค์รวม การดูแลแบบผสมผสาน ระบบการปรึกษาและส่งต่อ การใช้ผังครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย 

Principles and methods of family medicine, primary health care, continuing care, holistic care, 
consultation, referral system, family folder, communication skills 
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 าได้จากอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติการเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มี
การเรียนการสอน 

3.3 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

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

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

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการแต่งกาย พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
2. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากการน าเสนอประเด็นปัญหาในงานเขียนที่ส่ง 
4. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

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

  4. เวชจริยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2.4) 
  5.การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์
คลินิก (2.6) 
 6.หลักการด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จ าเป็นส าหรับสร้างเสริมเจตคติ และ

สร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม (2.8) 
2.2 วิธีการสอน 
1. เน้นการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
2. เน้นการสอนโดยสร้างความตระหนักต่อสิทธิผู้ป่วยและญาติ 
3. เน้นการท างานเป็นกลุ่มและการประสานงานกับสหวิชาชีพ 

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

3. ทักษะทางปัญญา 
2.2 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 1.  ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อก าหนดความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาของ
ตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น (3.1) 
 2.  สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม 
(3.2) 
 3. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (3.3) 
 4. สามารถน าข้อมูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินิก  ไปใช้ในการอ้างอิง
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ (3.4) 
 5. สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (3.5)  
 6. เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป (3.6)  
  7.เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าและเหมาะสม  (3.7)  
  8. เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้า
กับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  (3.8) 
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
    - ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 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 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
   1. สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม (5.1) 
 2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การน าเสนอ และอวัจน
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ภาษาหรือภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ (5.2) 
 3.มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ  อีกทั้งสามารถ

ตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม (5.5)  
 4. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมี วิจารณญาณในการ

ประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์(5.6) 
 5. มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมทั้ง

สามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ (5.7) 
 6. สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทาง

มาตรฐานสากล(5.9) 
 7. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เก่ียวข้อง (5.10) 

5.2 วิธีการสอน 
1.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะในแต่ละด้าน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลโดยการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
2. ประเมินผลจากข้อสอบ 

6. ทักษะพิสัย 
5.2 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  1. มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ (6.1) 
 2. มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเคร่ืองมือพื้นฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นได้ 
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม (6.4) 
5.2 วิธีการสอน 

1.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะจากการซักประวัติเบื้องต้นโดยค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1.   ประเมินผลโดยการสังเกตและถามตอบเพื่อดูพัฒนาการของนักศึกษา 
2.  ประเมินผลจากข้อสอบ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

วัน เวลา หน่วย บท และหัวข้อ 
จ านวน
ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อการสอน 
สาขาวิชา/อาจารย์

ผู้สอน 
26 พ.ค. 57 
10.00-11.00 

(1) 

Introduction to FCM 2 and 
individual life cycle 

2 1. อธิบายพัฒนาการของวัยเด็ก และ
วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชราท้ังปัจจัย
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาโดยใช้ทฤษฎีทางพฤติกรรม
ท่ีส าคัญได้ 

2.  ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาการแต่ละล าดับขั้นว่ามีส าคัญ
ในการพัฒนาระบบครอบครัวและ
สังคม 

3. อธิบายกลไกเมื่อบุคคลประสบปัญหา
ท้ังทางกายและจิตใจ รวมถึงทฤษฎี
ทางพฤติกรรมท่ีสามารถอธิบาย
ปัญหาน้ันๆ และลักษณะการปรับตัว
ท่ีพบได้บ่อย 

บรรยายน าและยกตัวอย่าง 
โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

 
 
 

 
 
 

อ.พญ.เฟื่องฟ้า 
เบญจโอฬาร 

 

26 พ.ค. 57 
11.00-12.00 

(1) 

Family life cycle 
Family system theory 

2 1. อธิบายความหมายของครอบครัว 
เอกลักษณ์และลักษณะครอบครัว
รูปแบบต่างๆ 

2. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว 
ครอบครัวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคคล 

3. อธิบายระบบความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว วิวัฒนาการของครอบครัว 

4. ตระหนักคุณค่าและความส าคัญของ
ครอบครัวต่อบุคคลและสุขภาพ 

5. อธิบายเชื่อมโยงแนวคิดเชิงระบบและ
ระบบครอบครัว 

 

อ.พญ.เฟื่องฟ้า 
เบญจโอฬาร 

26 พ.ค. 57 
13.00-15.00 

(2) 

รูปแบบการจัดบริการแบบ กาย 
จิต สังคม(Bio-Psycho-Social 
Model) 

2 1. นิยาม ความหมาย หลักการพื้นฐาน
ของแนวคิดรูปแบบ ชีว-จิต-สังคม 
(Biopsychosocial models) 

2. เชื่อมโยงแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม แนวคิดเชิงระบบ กับแนวคิด
ของรูปแบบชีว-จิต-สังคม 
(Biopsychosocial models) 

3. ตระหนักความส าคัญของรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย จิตใจ
และสังคมส่ิงแวดล้อม   

4. อธิบายความแตกต่างระหว่างแนวคิด

 

อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย 
นามวิชัยศิริกุล 
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การดูแลผู้ป่วยแบบเดิม(Biomedical 
models)กับแนวคิดการดูแลผู้ป่วย
ด้วยรูปแบบ ชีว-จิต-สังคม 
(Biopsychosocial models) 

5. อธิบายการประยุกต์ใช้แนวคิดของ
รูปแบบ ชีว-จิต-สังคม 
(Biopsychosocial models) ในการ
ดูแลผู้ป่วย 

27 พ.ค. 57 
10.00-12.00 

(3) 

การดูแลผู้ป่วยโดยใช้ผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง (Patient Centered 
Care) 

2 1. อธิบายความแตกต่างระหว่างการดูแล
ผู้ป่วยแบบ Bio-Medical Model 
และ Bio-Psycho-Social Model ได ้

2. ตระหนักความส าคัญของการ 
ประยุกต์ทักษะการติดต่อสื่อสาร เพื่อ
ดูแลผู้ป่วย โดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

3. รู้จัก เข้าใจ ไม่อคติ ต่อเทคนิค วิธีการ
การดูแลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

4. ตระหนักความส าคัญ ในการฝึกฝน
ทักษะการดูแลโดยใช้ผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง ในการให้บริการทางคลินิก 

บรรยายน าและยกตัวอย่าง 
โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 

Asst.Prof.Ryan A 
Loyd 

27 พ.ค. 57 
13.00-15.00 

(4) 

การประเมินครอบครัว (Family 
assessment models) 

2 
 
 

1. เข้าใจแนวคิดเบ้ืองต้นในการประเมิน
ครอบครัว 

2.  อธิบายแนวทางเบื้องต้นในการ
ประเมินครอบครัว 

3. อธิบายแนวทางในการด าเนินการหลัง
การประเมินครอบครัว 

บรรยายน าและยกตัวอย่าง 
โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย 
นามวิชัยศิริกุล 

28 พ.ค. 57 
10.00-12.00 

(5) 

Working with the Family 
with children and 
adolescent  

2 1. ยกตัวอย่างเครื่องมือ และเทคนิค
ต่างๆในการดูแลครอบครัวในวัยมี
บุตรและวัยเด็ก                  

บรรยายน าและยกตัวอย่าง 
โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.พญ.สีขาว  
เชื้อปรุง 

28 พ.ค. 57 
13.00-15.00 

(6) 

Working with the Family 
with couple and domestic 
violent 

2 1. ยกตัวอย่างเครื่องมือ และเทคนิค
ต่างๆในการดูแลครอบครัวในวัย
ผู้ใหญ่ วัยคู่ครองได ้              

บรรยายน าและยกตัวอย่าง 
โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

Asst.Prof.Ryan A 
Loyd 

29 พ.ค. 57 
10.00-12.00 

(7) 

Working with the Family 
with elderly 

2 1. ยกตัวอย่างเครื่องมือ และเทคนิค
ต่างๆในการดูแลครอบครัวในวัย
ผูสู้งอายุได ้   
 

บรรยายน าและยกตัวอย่าง 
โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.พญ.เฟื่องฟ้า 
เบญจโอฬาร 

29 พ.ค. 57 
13.00-15.00 

Working with the Family 
with death and dying 

2 1. ยกตัวอย่างเครื่องมือ และเทคนิค
ต่างๆในการดูแลครอบครัวท่ีมีผู้ป่วยง

บรรยายน าและยกตัวอย่าง 
โดยใช้สื่อการสอนแบบ 

ผศ.พญ.สรญา    
แก้วพิทูลย์ 
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(8) วาระสุดท้ายได้         power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

30 พ.ค. 57 
10.00-12.00 

(9) 

ปัญหาท่ีพบบ่อยในเวชปฏิบัติ  1. อธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนของการวินิจฉัยชุมชนได้ 

2. ก าหนดและเลือกปัญหาอนามัยชุมชน
ได้ เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา 
และสามารถเลือกปัญหาท่ีเหมาะสม
น ามาแก้ไขได้  

3. เลือกปัญหาและจัดท าโครงการเพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ท างานเป็นทีม  และมีการสื่อสารท่ีดี
ภายในกลุ่มและต่อชุมชน 

5. มีการสรุป  น าเสนอ เสนอแนะแนว
ปัญหา และโครงการท่ีเป็นประโยชน์
และสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา
งานท่ีดี 

บรรยายน าและยกตัวอย่าง 
โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

Asst.Prof.Ryan A 
Loyd 

30 พ.ค. 57 
13.00-15.00 

(10) 

การสืบค้นหลักฐานอ้างอิง
ประจักษ์, ICD 10 

 1. อธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ 
หลักการของการสืบค้นหลักฐาน
อ้างอิงเชิงประจักษ์ได้ 

2. อธิบายขั้นตอนของการสืบค้น
หลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ได้ 

3. เข้าใจความหมายและหลักการของ 
ICD10 

บรรยายน าและยกตัวอย่าง 
โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน ตอบข้อ
ซักถาม 

อ.พญ.สีขาว  
เชื้อปรุง 

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 การประเมินและปรับปรุงการด 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 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

ตามข้อ 4 
 

 


