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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    601311 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ (Medical Ethic and Critical thinking) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    1 หน่วยกิต (1-0-2) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้รับผิดชอบรายวิชาและคณะ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 3/ชั้นปีที่ 3  
    จ านวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ 80 คน 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    ห้อง OSCE ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    5 ธันวาคม 2557 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการคิดวิพากษ์เพ่ือการแก้ไขปัญหา ตั้งค าถาม ให้เหตุผล

และโต้แย้งโดยใช้หลักกฎหมายและเวชจริยศาสตร์ สามารถบอกความจริงในการรักษา สร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย มีความเป็นวิชาชีพแพทย์ที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากสังคมได้ 
2. วัตถุประสงค์รายวิชา เมื่อสิ้นสุดรายวิชา นักศึกษาสามารถ 

2.1 อธิบายความหมายคุณธรรม จริยธรรม เจตคติได้ 
2.2 คิดวิพากษ์ เพื่อการแก้ไขปัญหา ตั้งค าถาม ให้เหตุผลและโต้แย้งโดยใช้หลักกฎหมายและ

เวชจริยศาสตร์ได้ 
2.3 บอกความจริงในการรักษาและสร้างสัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยโดยมีความเป็น

วิชาชีพแพทย์ 
2.4 อธิบายความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพได้ 

3.  คุณธรรมประจ ารายวิชา 
แนวคิดความจริงความดีความงามอย่างเป็นองค์รวมและความเป็นวิชาชีพแพทย์ที่มีหัวใจแห่งความเป็น

มนุษย ์
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา : หลักการทางเวชจริยศาสตร์ กรณีศึกษาทางเวชปฏิบัติ การตั้งค าถาม การให้
เหตุผลและการโต้แย้งโดยใช้หลักกฎหมายและจริยศาสตร์ การยินยอมการรักษา การบอกความจริงในการ
รักษา สัมพันธภาพระหว่างแพทย์และผู้ป่วย หลักการคิดวิพากษ์และความเป็นวิชาชีพแพทย์  

Principle of medical ethic, case studies, reasoning and argument, consent form, truth 

and telling, doctor patient relationship, principles of critical thinking, medical professionalism. 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 

12 ชั่วโมง สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นกลุ่มและเฉพาะราย 

- 24 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการ
ประกาศให้ทราบในชั้นเรียนและติดประกาศท่ีห้องพักอาจารย์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 

 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม 
o แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ 

 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 

 มีความรับผิดชอบต่อผู้ปว่ย และงานที่ได้รบัมอบหมาย 

 เข้าใจความต้องการและข้อจ ากดั โดยไม่แบ่งแยกในบรบิทของเชื้อชาติ ศาสนา วฒันธรรม เพศ อายุ 
และเศรษฐานะ 

 เคารพในสิทธิของผู้ป่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ และค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  

 มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง  
  1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
          - เน้นการให้โจทย์ สถานการณ์และมีการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารสองทาง การแสดงบทบาทสมมุติ 

การบรรยายในชั้น 
          -การท ากิจกรรมกลุ่ม เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
          - ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคัญของจริยศาสตร์ อาทิเช่นเรื่องการซื่อตรง เช่น ไม่มีคะแนนการเข้า

ห้องเรียน ไม่มีการเช็คชื่อให้ส าหรับผู้ที่เข้าเรียนสาย แต่ให้แสดงความรับผิดชอบ ให้เหตุผลของการ
มาสาย หรือไม่มาเรียนกับเพ่ือนๆหน้าชั้นเรียน เป็นต้น 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเข้าเรียน มีคะแนนการเข้าห้องเรียนตรงเวลา 
          - พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห์ การแสดงออกด้วยการกระท าท่ีสื่อ

จริยธรรมและคุณธรรมในห้องเรียน 
          - พฤติกรรมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
          - พฤติกรรมในการท างานเป็นกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 วิชาชีพและทักษะทางคลินิกตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
o การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรม  
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 เวชจริยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

o กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

o การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความคุ้มค่าใน

เศรษฐศาสตร์คลินิก 

o หลักการด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จ าเป็นส าหรับสร้างเสริมเจต

คติ และสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม  

 หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย 
  2.2 วิธีการสอน 
          - การสอนทีม่ีการบรรยายในชั้นให้แสดงบทบาทสมมุติเพ่ือให้เกิดการน าความรู้มาประยุกต์ในการ

แก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้นักศึกษากระตือรือร้นในการคิดวิเคราะห์ การตั้งค าถามการให้เหตุผล
และการโต้แย้งโดยใช้เนื้อหาหัวข้อที่ก าหนด และมีการสอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
          - การถามตอบ การแสดงพฤติกรรม สอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อก าหนดความต้องการในการเรียนรู้และ

พัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น 

 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่

เหมาะสม 

 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 สามารถน าข้อมูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินิก ไปใช้ใน

การอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ 

 สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ  

o เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง

สุขภาพที่เปลี่ยนไป 

o เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม  

o เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง

เหมาะสม  

o เข้าใจความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

สามารถสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจ าวัน และเข้าใจในระบบบริหารจัดการ

ความรู ้
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 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย 

เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.2 วิธีการสอน 
          -การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้แสดงบทบาทสมมุติเพ่ือให้เกิดการน าความรู้มาประยุกต์ในการ

แก้ไขปัญหาและการแสดงความคิดเห็น และส่งเสริมให้นักศึกษากระตือรือร้นในการคิดวิเคราะห์ 
การตั้งค าถามการให้เหตุผลและการโต้แย้งโดยใช้เนื้อหาหัวข้อที่ก าหนด 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
          - การพัฒนาตนเองโดยสังเกตจากแสดงทัศนคติและพฤติกรรม สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 

 สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น 

 สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีมดูแลรักษา ทีมสุขภาพ และทีมใน
ชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม  
4.2 วธิีการสอน 
          - การสอนที่ให้แสดงบทบาทสมมุติเพ่ือให้เกิดการน าความรู้มาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหา การท างาน

เป็นทีมและส่งเสริมให้นักศึกษากระตือรือร้นในการคิดวิเคราะห์ การตั้งค าถามการให้เหตุผลและ
การโต้แย้งโดยใช้เนื้อหาหัวข้อที่ก าหนด 

          - แทรกประสบการณข์องอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการผ่านเล่าเรื่องต่าง ๆ  
          - เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 4.3 วิธีการประเมิน 
          - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
          - ประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

o สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 

 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การน าเสนอ 
และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่าง
เข้าใจ 

 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจเร่ืองการคง
ความลับของผู้ป่วย 

 มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด โน้มน้าว ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง 

 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ  อีก
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ทั้งสามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม 

o สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณ
ในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และ เวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์  

 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ  

 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  

 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทาง
มาตรฐานสากล 

 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เก่ียวข้อง 
 5.2 วิธีการสอน 
          - น าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน power point ที่

น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน 
          - การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือการกระตุ้นให้

นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและ
สืบค้นข้อมูล 

          - การสอนที่ให้แสดงบทบาทสมมุติเพ่ือให้เกิดการน าความรู้มาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหา การใช้
ทักษะการสื่อสารทางการแพทย์และส่งเสริมให้นักศึกษากระตือรือร้นในการคิดวิเคราะห์ การตั้ง
ค าถามการให้เหตุผลและการโต้แย้งโดยใช้เนื้อหาหัวข้อที่ก าหนด 

          - มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-learning การท างาน
หรือการบ้านส่ง มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การส่งการบ้านทางอีเมล์ 

5.3 วิธีการประเมิน 
          - ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้คิดจากการน าเสนองานหน้าห้องเรียน 
          - ประเมินจากพฤติกรรมในการแสดงออก กระบวนการคิด การสื่อสารในชีวิตจริงทั้งจากเรื่องเล่าและ
จากการสังเกต 
          - ประเมินการใช้ e-learning อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) ทักษะพิสัย 
6.1) ทักษะพิสัยที่ต้องการพัฒนา 

 มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ 
o มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพื้ นฐาน และการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นได้ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 
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6.2) วิธีการสอน 
               - จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสังเกตจากการใช้บทบาทสมมุติในซักประวัติและ
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น รวมทั้งการบอกผลตรวจความจริงโดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องและเหมาะสม 
6.3)วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลโดยการสังเกตและถามตอบเพื่อดูพัฒนาการของทักษะการวิเคราะห์เหตุผลเชิงตรรกะ 
- ประเมินผลจากข้อสอบ 

สัญลักษณ์      หมายถึง   ความรับผดิชอบหลัก   /   สัญลักษณ์      หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง   /   เว้นว่าง

หมายถึงไมไ่ดร้ับผดิชอบ  จะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

 

ชั่วโมงที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 Medical professionalism and 
Humanized healthcare 

1.5 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย  
นามวิชัยศิริกุล 

2 The theory of bioethics and principles 
of medical ethics  

1.5 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ถามตอบ 

Assist.Prof.Ryan Lord  

3 Codes of conduct and Doctor-patients 
relationship (Quaternary prevention) 

1.5 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
กิจกรรมกลุ่ม  

อ.พญ.สีขาว เช้ือปรุง 

4 Truth telling and confidentiality 
Patient’s will  and treatment refusal 

1.5 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
กิจกรรมบทบาทสมมตุิ  

อ.พญ.เฟื้องฟ้า  
เบญจโอฬาร 

5 Patient autonomy and patient rights & 
Ethical Dilemma Facing Doctors 

1.5 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  Assist.Prof.Ryan Lord 

6 Human research, Consent form 1.5 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  ผศ.พญ.พักตร์วิมล  
ศุภลักษณศึกษากร 

7 กฎหมายในชีวิตประจ าวันที่แพทยค์วรรู ้ 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  ผศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย ์
อ. ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน  
 

8 Equity and Social justice in health care 1.5 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย  
นามวิชัยศิริกุล 

9 Palliative care /Death, decisions 
regarding life-sustaining treatment, 
euthanasia 

1.5 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
กิจกรรมกลุ่ม  

อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นาม
วิชัยศิริกุล 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fsoctech.sut.ac.th%2Fge%2Fsutge%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5%253A2010-10-16-07-39-56%26catid%3D2%253A2010-10-15-07-57-03%26Itemid%3D2%26lang%3Den&ei=qgyJVJLvMcS6uASHl4LYDw&usg=AFQjCNFiap2MII3K_efgQwpjET5ToVZgzg&bvm=bv.81456516,d.c2E
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ชั่วโมงที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

10 POL “Domain” and Principles of 
critical thinking 

3 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม 
ยกตัวอย่างประกอบ  

อ.พญ.เฟื้องฟ้า
Assist.Prof.Ryan Lord, 
อ.พญ.สีขาว,  และ
คณาจารย ์

11 สอบ 3 สอบข้อเขียน  อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นาม
วิชัยศิริกุล 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการ 
เรียนรู้  

วิธีการประเมิน ช่ัวโมงท่ีประเมิน สัดส่วนของการ 
ประเมิน 

1,2,3,4,5,6 
   
           1,2,3,4 

1,4 
2,3 

การแสดงพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นของการ
มีส่วนร่วม 
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
การเข้าห้องเรยีน/การตรงต่อเวลา 
สอบ  

ตลอดสัปดาห์การศึกษา 
 

ตลอดสัปดาห์การศึกษา 
ตลอดสัปดาห์การศึกษา 

13 

15% 
 

10% 
15% 
60% 
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รายละเอียดแผนการสอน 
ล าดับ 

ที ่
หน่วย บท  
และหัวข้อ 

จ านวนช่ัวโมง วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อการสอน 

สาขาวิชา/ 
อาจารยผ์ู้สอน 

1 Medical professionalism and 
Humanized healthcare 

1.5 1. ทราบวัตถุประสงค์และขบวนการจัดการเรียน
การสอนภาพรวมของรายวิชาเวชจริยศาสตร ์

2. อธิบายแนวคิดและหลักการความเป็นวิชาชีพ
แพทย์ท่ีมีหัวใจความเป็นมนุษย ์

3.  ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นวิชาชีพ
แพทย์ในสังคม 

1. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้
สื่อการสอนแบบ PowerPoint เอกสาร
ประกอบการสอน และตอบข้อซักถาม 
2. กิจกรรมกลุม่ย่อยเพื่อแลกเปลีย่นมุมมอง
ของการเป็นแพทย์ท่ีดี มีหัวใจความเป็น
มนุษย ์

อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย 
นามวิชัยศิริกุล 

2 
 

The theory of bioethics and 
principles of medical ethics  

1.5 1. อธิบายหลักจริยธรรมทางการแพทย์จากอดีตสู่
ปัจจุบันและในระดับสากลได ้
2. อธิบายความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง
กับจริยธรรมทางการแพทยไ์ด้อย่างถูกต้อง ได้แก่
หลักจรยิธรรมในเวชปฏิบัติ ทฤษฎีทางเวชจริย
ศาสตร:์ Autonomy, Beneficience, 
Maleficience, Confidentiality, Justice, พร้อม
ยกตัวอย่างกรณศีึกษา 

1. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ พร้อม
ฝึกท าโจทย์แบบฝึกหัด โดยใช้สื่อการสอน
แบบ PowerPoint เอกสารประกอบการ
สอน และตอบข้อซักถาม 
 

Assist.Prof.Ryan 
Lord  

3 Codes of conduct and 
Doctor-patients relationship 
(Quaternary prevention) 
 

1.5 1. อธิบายความหมายของ Codes of conduct ของ
นักศึกษาแพทย์ไทยและวิชาชีพแพทย์ได ้
 2. ตระหนักความส าคญัของการเป็นแพทย์ท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยท่ีดมีีจริยธรรม, จรรยาบรรณ 
และมเีวชปฏิบัติที่ถูกต้อง 
3. อธิบายความหมายและตะหนักถึงความส าคัญของ 
Quaternary prevention 

บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ พร้อมฝึก
ท าโจทย์แบบฝึกหดั โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
PowerPoint เอกสารประกอบการสอน 
และตอบข้อซักถาม 

อ.พญ.สีขาว เช้ือปรุง 
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รายละเอียดแผนการสอน 
ล าดับ 

ที ่
หน่วย บท  
และหัวข้อ 

จ านวนช่ัวโมง วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อการสอน 

สาขาวิชา/ 
อาจารยผ์ู้สอน 

4 Truth telling and 
confidentiality Patient’s will  
and treatment refusal 

1.5 1. อธิบายความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ Truth telling, confidentiality Patient’s will  
and treatment refusal ได้อย่างถูกต้อง 
 2. ค้นหาปัญหา และสืบค้นเบื้องหน้า/เบื้องหลังของ
ปัญหาได้ แนวทางป้องกัน การแกไ้ข การฟ้องร้องที่
อาจเกิดขึ้นในเวชปฏิบัติ  
3. ตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารช้ีแจงให้
ข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอแก่ผู้ป่วยและญาติใน
ประเด็น Decision making: Medical condition, 
Quality of life, Preference, Contextได ้
 

1. บรรยาย และยกตัวอย่างการวิเคราะห์ 
โดยใช้สื่อการสอนแบบ PowerPoint 
เอกสารประกอบการสอน และตอบข้อ
ซักถาม 
 

อ.พญ.เฟือ่งฟ้า 
เบญจโอฬาร 

5 Patient autonomy and 
patient rights & Ethical 
Dilemma Facing Doctors 

1.5 
 

1. อธิบายความหมายและตะหนักถึงpatient’s 
autonomy สิทธิผู้ป่วย สิทธิผู้พิการ 

2. อภิปรายบทบาทและความรับผิดชอบของ
ผู้เรยีนที่มีต่อผูป้่วยได ้

3. บอกประเด็นข้อขัดแย้งทางจริยธรรมที่พบได ้

บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ พร้อมฝึก
ท าโจทย์แบบฝึกหดั โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
PowerPoint เอกสารประกอบการสอน 
และตอบข้อซักถาม 

Assist.Prof.Ryan 
Lord 

6 Human research, Consent 
form 

1.5 1. อธิบายแนวคิด หลักการและความส าคัญด้าน
จริยธรรมในมนุษยไ์ด ้

2. อธิบายแนวคิด หลักการและความส าคัญด้าน
การยินยอมให้การรักษา การรับรูข้องผู้ป่วย การ
เซ็นต์ใบยินยอม 

บรรยายและ ยกตัวอย่างประกอบ พร้อมฝึก
วิเคราะห์กรณีศึกษา โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
PowerPoint เอกสารประกอบการสอน 
และตอบข้อซักถาม 

ผศ.พญ.พักตร์วิมล 
ศุภลักษณศึกษากร  
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รายละเอียดแผนการสอน 
ล าดับ 

ที ่
หน่วย บท  
และหัวข้อ 

จ านวนช่ัวโมง วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อการสอน 

สาขาวิชา/ 
อาจารยผ์ู้สอน 

7 กฎหมายในชีวิตประจ าวันที่แพทย์
ควรรู ้

3 1.มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑพ์ื้นฐาน 
ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายอาญา 
และกฎหมายที่เกีย่วกบัชีวิตประจ าวันท่ีน่าสนใจ 
2.วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายใน
เรื่องนั้นได ้
3.น าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

   บรรยายหลักการและกฎหมายที่ส าคัญ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้สื่อการ
สอนแบบ PowerPoint เอกสาร
ประกอบการสอน และตอบข้อซักถาม 

ผศ.พญ.สรญา  
แก้วพิทูลย์ 
อ. ดร.วิศิษฎ์พร 
วัฒนวาทิน  
 

8 Equity and Social justice in 
health care 

1.5 1. อธิบายถึงความส าคัญของเศรษฐศาสตร์สาธรณ
สุขได ้ 
2. อธิบายความแตกต่างของพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขได้  
3. อธิบายพื้นฐานการประเมินความคุ้มค่าจากระบบ
และกระบวนการสุขภาพได ้ 
4. ประยุกต์แนวคดิทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในงาน
ลักษณะของระบบสุขภาพที่ด ีและอธิบายปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ  

 

บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการที่
ส าคัญทางทฤษฎ ียกตัวอย่างประกอบ 
พร้อมฝึกท าโจทย์แบบฝึกหดัและฝึก
วิเคราะห์กรณีศึกษา  

 
โดยใช้สื่อการสอนแบบ PowerPoint 
เอกสารประกอบการสอน และตอบข้อ
ซักถาม 

อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย 
นามวิชัยศิริกุล 

9 Palliative care 1.5 
 

1. บอกหลักการดูแลแบบ palliative care ใน
ผู้ป่วยได ้

2. สื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อรวบรวมข้อมลูที่จ าเป็น
ส าหรับการดูแลแบบ palliative care ได ้

3. บอกหลักการท างานเป็นทีมเพื่อดแูลแบบ 

บรรยายหลักการที่ส าคญัทางทฤษฎี พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
PowerPoint เอกสารประกอบการสอน 
และตอบข้อซักถาม 

อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย 
นามวิชัยศิริกุล  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fsoctech.sut.ac.th%2Fge%2Fsutge%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5%253A2010-10-16-07-39-56%26catid%3D2%253A2010-10-15-07-57-03%26Itemid%3D2%26lang%3Den&ei=qgyJVJLvMcS6uASHl4LYDw&usg=AFQjCNFiap2MII3K_efgQwpjET5ToVZgzg&bvm=bv.81456516,d.c2E
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fsoctech.sut.ac.th%2Fge%2Fsutge%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5%253A2010-10-16-07-39-56%26catid%3D2%253A2010-10-15-07-57-03%26Itemid%3D2%26lang%3Den&ei=qgyJVJLvMcS6uASHl4LYDw&usg=AFQjCNFiap2MII3K_efgQwpjET5ToVZgzg&bvm=bv.81456516,d.c2E
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รายละเอียดแผนการสอน 
ล าดับ 

ที ่
หน่วย บท  
และหัวข้อ 

จ านวนช่ัวโมง วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อการสอน 

สาขาวิชา/ 
อาจารยผ์ู้สอน 

palliative care ได้(multidisciplinary team 
work) 

4. ประยุกต์ใช้หลักการทางเวชจรยิศาสตร์
(medical ethics)ในการดูแลแบบ palliative 
care ได ้

 Death, decisions regarding 
life-sustaining treatment, 

euthanasia 

 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความตาย
และภาวะใกล้ตายในมิตติ่างๆ ได ้ 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายการดูแลผู้ป่วย
ใกล้ตายแบบองค์รวมได ้ 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธกีารปฏิบัตติัว
ต่อผู้ป่วยใกลต้ายและญาติได ้

บรรยายหลักการที่ส าคญัทางทฤษฎี พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
PowerPoint เอกสารประกอบการสอน 
และตอบข้อซักถาม 

อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย 
นามวิชัยศิริกุล 

10 POL “Domain” and 
Principles of critical thinking 

3 1. อธิบายแนวคิด หลักการและความส าคญั-ของ 
Critical thinking ได ้
2. ประยุกต์แนวคดิ หลักการของ Critical thinking 
กับชีวิตความเป็นแพทย์ได ้

 

1. POL 2 ช่ัวโมงวิเคราะห์กรณีศกึษา ตั้ง
ค าถามทางคลินิก สืบค้นอย่างมีวิจารณญาณ 
พร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ และ
อาจารย ์
2. บรรยายสรุป 1 ช่ัวโมงบรรยายเกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักการที่ส าคญั พร้อมยก
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้สื่อการสอนแบบ 
PowerPoint และตอบข้อซักถาม 

อ.พญ.เฟือ่งฟ้า
Assist.Prof.Ryan 
Lord, อ.พญ.สีขาว 
เชื้อปรุง และ
คณาจารย์ของ สวพ. 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
          แพทยสภา. เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาเวชกรรม พ.ศ.2536 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 
ตอนที่ 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2526. 
 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค. ทุกข์จากโรงพยาบาล, เจ็บเกินโรค. ใน : มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค., เจ้าของหนังสือชุด 
ทุกข์ผู้ป่วย : จาก 15 กรณีศึกษา ว่าด้วยความทุกข์กับระบบบริการสุขภาพ, 2542 
 พระยาพิศณุประสาทเวช. แพทยลังการ – คุณธรรมของแพทย์. ในแพทยศาสตร์สงเคราะห์เล่ม
1,2457 
 อานนท์ แมนมนตรี. หลักจริยศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2543. 
 สมบัติ ตาปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย, การแจ้งข่าวร้าย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2543. 
            Adopted by the 34th world Medical Assembly Lisbon, Portugal, September/October 
1981,and editorially revised at the 171st Council Session, Santiago, Chile, October 2005  

 Appelbaum P. Assessment of pPatients’ Gompetence to oGonsent to tTreatment N 
Engl J Med 2007;18 
Bekelman D,Carrese J. practical 3-step model for managing treatment refusal. J Fam 
Pract 2006-55:403-7 

             Bosek, Marcia Sue DeWolf. The ethical component of nursing education: integrating 
ethics into clinical experience / Marcia Sue DeWolf Bosek, Teresa A. Savage. Philadephia : 
Lippincott Williams and Wilkins, 2007 

ETHICS IN MEDICNE University of Washington School of Medicine 1998.   
http://depts.washington.edubioethy toc. html 
Merel S. Decisional Capacity. Original Date/Last Reviewed: November 2007, 
depts..washington.edu 

            Sadock B, Sadock V. Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry. Tenth Edition 
           WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF LIABON ON THE RIGHTS OF THE 
PATIENT 
           

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    เอกสารสอนเสริมที่จัดท าโดยอาจารย์ผู้สอน 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    วิดีโอ, บทความและเอกสารวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จากเว็ปไซต์  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาท าได้โดย 

 แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ใช้รูปแบบการประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่
ออกแบบส าหรับการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

 ขอเสนอแนะผ่านเว็ปบอร์ด หรือระบบ e-learning ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเพ่ือเป็นช่องทางใน
การสื่อสารกับนักศึกษา 

 ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและน าเสนอต่อคณะกรรมการส านักวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ท าได้โดย 

 การประเมินโดยคณาจารย์ในสาขา 

 ผลการสอบของนักศึกษา 

 ผลการประเมินเนื้อหาวิชา ประเมินผู้สอนที่ท าโดยนักศึกษาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย 

3. การปรับปรุงการสอน 
   - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

        - ข้อแนะน าจากท่ีประชุมการประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
    - กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา ท าได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ  

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    โดยน าผลจาก 
    - ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณาจารย์ของสาขา  
    - การรายงานรายวิชาของอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
    - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกล
ยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพื่อ
น าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงรายวิชา
ส าหรับการใช้ในปีถัดไป 
 


