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แบบ มคอ.4   รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 
 

       เป็นวิชาการแพทย์ที่ว่าด้วยการศึกษาและประยุกต์วิทยาการโดยการผสมผสานศาสตร์ทางการแพทย์ สาธารณสุข 
สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การบริหารจัดการเพ่ือใช้ในการแสวงหาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา
สาธารณสุขของชุมชน รวมทั้งเป็นการจัดระบบบริการให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ 

ชนบทศึกษาจึงเป็นวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายและอาศัยการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 จนถึง
ชั้นปีที่ 3  โดยในแต่ละระดับนักศึกษาจะพัฒนาความรู้เจตคติและฝึกปฏิบัติในขั้นตอนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเป็นล าดับ จน
นักศึกษาสามารถร่วมแก้ปัญหาของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยการหล่อ
หลอมให้นักศึกษาแพทย์มีคุณสมบัติพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. การมีจิตส านึกทางสังคม โดยค านึงถึงความเสมอภาคในสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (Social awareness) 

2. การมีทักษะในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น (Interpersonal communication skill) 
3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความเหมาะสม 

(Critical thinking) 
4. การมีจิตใจอยากรู ้อยากเห็นปัญหาต่าง ๆ และหาค า ตอบบนพื้นฐานข้อเท็จจริง  
5. การแก้ปัญหาโดยค านึงถึงปัจจัยด้าน ชีวะ – จิตใจ – สังคม และสิ่งแวดล้อม (Holistic mind) 
6. การให้บริการสาธารณสุขแบบบูรณาการ อันประกอบด้วยการส่งเสริม การป้องกันการรักษา และการฟ้ืนฟู

สุขภาพ (Integrated care) 
7. เข้าใจข้อจ ากัดโดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ เพศ และเศรษฐานะ 
8. ให้ข้อมูลจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย 
9. เข้าใจบทบาทและแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพ

ของประเทศ 
10. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณ ในการประเมินข้อมูล ด้วย

หลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
          

 
 
 
 

 

แบบ มคอ. 4 



                                                                                                                   

ประกอบด้วย 7 หมวด ดงันี้ 
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 



                                                                                                                   

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 
          สาขาแพทยศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

   1. รหัสและช่ือรายวิชา 
            601206 
2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง  
            1 หนว่ยกิต 36 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 (Medical Rural Studies III ) เป็นวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
           อาจารย์ แพทย์หญิงสีขาว  เชื้อปรุง / อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล   
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
           นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
6. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
           กุมภาพันธ์ 2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
          วัตถุประสงค์ทั่วไป  
 

 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจและเจตคติที่ดีในเรื่องสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  บทบาทแพทย์ ระบบบริการ
สาธารณสุขและชุมชน เรียนรู้เรื่องโรคและปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อย เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การเคลื่อนย้าย
แรงงาน โรคจากการประกอบอาชีพ อาชีวอนามัย การฟื้นฟูสภาพในระดับครอบครัว ที่ได้รับความเสี่ยงและศักยภาพครอบครัว 
ทักษะการติดต่อสื่อสารด้านการสร้างสัมพันธภาพ การค้นหาปัญหา การสร้างความไว้วางใจ  การให้ก าลังใจและการแจ้ง
ข่าวร้าย   เพื่อให้บริการแบบองค์รวม  
 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 



                                                                                                                   

     เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาวิชาทั้งหมดในแต่ละรายวิชาของภาคสนามมีความสอดคล้องกัน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองและสามารถบูรณาการด้านสังคม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ได้ โดยชนบทศึกษา 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ตระหนักคุณค่าของความเป็นแพทย์ชนบท 
1.2 ตระหนักความส าคัญของการเรียนรู้ “ชนบท” เพ่ือการท างานในชนบทได้อย่างมีความสุข 
1.3 ฝึกรวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี ่ยงในชุมชน รวมทั้งศักยภาพชุมชนและ

ครอบครัวที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพ 
1.4 ตระหนักความส าคัญในการจัดบริการแบบองค์รวมต่อเนื่อง 
1.5 สร้างสัมพันธภาพ และติดต่อสื่อสาร กับเพ่ือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนในชุมชน 
1.6 มีทักษะทางคลินิกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การท าแผล เป็นต้น 
1.7 มีพฤตินิสัยในการท างาน (Work habits) และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  
1.8 ตระหนักความแตกต่างระหว่าง โรค และความเจ็บป่วย 
1.9 ระบุโรคและปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อยในชุมชนชนบท ในประชากรวัยต่างๆ โรคจากการประกอบอาชีพ 

และโรคที่เก่ียวเนื่องจากการท างาน 
1.10 อธิบายแบบแผนของการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ และการเคลื่อนย้ายแรงงานของประชาชนในชนบท 

 
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (แบบ มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
     1. สรุปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะที่ต้องการจะพัฒนาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกภาคสนาม/ฝึกในสถาน
ประกอบการ  
     2. อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้หรือทักษะในข้อ  1  
     3. วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม   
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 1.1.1 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 
 1.1.2 แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ  
 1.1.3 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย  
 1.1.4 มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย  
 1.1.5 เข้าใจความต้องการและข้อจ ากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ และเศรษฐานะ 
 1.1.6 มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง 



                                                                                                                   

1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้  
1.2.1 สร้างความรู้ตระหนักในการเคารพตนเองและผู้อ่ืน 
1.2.2 เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม จากกิจกรรมที่จัดขึ้น 
1.2.3 ก าหนดให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการเรียนรู้ ทั้งแบบกลุ่มและการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติม 
1.2.4 มอบหมายให้นักศึกษาท างานจากการค้นคว้า ดูเจตคติจากการตั้งใจหาค าตอบและความคิดวิเคราะห์ที

น าเสนอ 
1.2.5 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

      1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1.3.1 ประเมินจากการถอดบทเรียน พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
1.3.2 ประเมินจาการถาม-ตอบและแสดงความคิดเห็น 
1.3.3 ประเมินจากการปฏิบัติ กิจกรรม 

 
2. ความรู้ 
    2.1   อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 2.1.1 วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพ้ืนฐาน (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา 
พ.ศ. 2555 ภาคผนวก ก )  
 2.1.2 วิชาชีพและทักษะทางคลินิก (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา พ.ศ. 
2555 ภาคผนวก ข)  
 2.1.3 การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
แพทยสภา พ.ศ. 2555 ภาคผนวก ค) 
 2.1.4 เวชจริยศาสตร์ (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา พ.ศ.2555 ภาคผนวก ง) 
 2.1.5 หลักการด้านวิทยาการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์  
 2.1.6 หลักการด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จ าเป็นส าหรับสร้างเสริมเจตคติ 
และสร้างความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม  
 2.1.7 หลักการด้านบริหารงานขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข  
 2.1.8 หลักการพ้ืนฐานด้านระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย 

2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน  
2.2.1 เรียนรู้และฝึกทักษะทางคลินิก เช่น ท าแผล 
2.2.2 เรียนรู้การท าแผลในห้องฉุกเฉนิ หน่วยบริการปฐมภูมิหรือหอผู้ป่วยใน 
2.2.3 เรียนรู้และฝึกทักษะการท าแผลที่ปลอดเชื้อ โดยสอดแทรกวิทยาศาสตร์พื้นฐานเบื้องต้น 
2.2.4 เรียนรู้การท างานในบทบาทของพ่ีเลี้ยงด้านบริหารหน่วยบริการปฐมภูมิ 

      



                                                                                                                   

2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
2.3.1 ประเมินจากการถอดบทเรียน พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
2.3.2 ประเมินจาการถาม-ตอบและแสดงความคิดเห็น 
2.3.3 ประเมินจากการความถกูต้องของปฏิบัติ กิจกรรม 
2.3.4 ประเมินความรู้จากการสอบปรนัย – อัตนัย 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1  ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1.1  ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพ่ือก าหนดความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนา
ของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น  
 3.1.2  สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 3.1.3  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 3.1.4  สามารถน าข้อมูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและทางคลินิก ไปใช้ในการ
อ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ 
 3.1.5  สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
 3.1.6  เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป 
 3.1.7  เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม  
 3.1.8  เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เขา้กับระบบสุขภาพของประเทศ เพ่ือเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  
 3.1.9  เข้าใจความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
สามารถสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจ าวัน และเข้าใจในระบบบริหารจัดการความรู้ 
 3.1.10 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้ 
3.2.1 ฝึกทักษะการติดต่อสื่อสาร s7-s8 
3.2.2 ฝึกการปฐมพยาบาล โดยการท าแผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมตามหลักวิชากากร 
3.2.3 ฝึกค้นหาปัจจัยเสี่ยงของโรคจากการประกอบอาชีพ 
 

 



                                                                                                                   

3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
3.2.1 ประเมินจากการถอดบทเรียน พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
3.2.2 ประเมินจากการถาม-ตอบและแสดงความคิดเห็น 
3.2.3 ประเมินจากการความถูกต้องของปฏิบัติ กิจกรรม 
3.2.4 ประเมินกระบวนการคิดจากการเขียน reflective book  

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    4.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความรับผิดชอบท่ีควร
มีการพัฒนา  

 4.1.1  สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน 
 4.1.2  สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีมดูแลรักษา ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของ
ระบบบริการสาธารณสุข ในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
 4.1.3  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม  
 4.1.4  สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนให้มีบทบาทในการดูแล สร้างเสริมสุขภาพและ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม  

    4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้  
4.2.1 สังเกตและรวมเรียนรู้กระบวนการท างานในหน่วยบริการปฐมภูมิ สถานประกอบการ และ/หรือ 

โรงพยาบาลชุมชน 
4.2.2 ร่วมกับที่ทีมอาชีวินามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการเพ่ือค้นหาความเสี่ยง 

    4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
4.3.1 ประเมินจากการถอดบทเรียน พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
4.3.2 ประเมินจากการถาม-ตอบและแสดงความคิดเห็น 
4.3.3 ประเมินจากการมีส่วนร่วมของกิจกรรม 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมีการ
พัฒนา  

 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม  
 5.1.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การน าเสนอ และอวัจน
ภาษาหรือภาษาท่าทาง (non-verbal communication) รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสารภาษาอังกฤษได้
อย่างเข้าใจ 
 



                                                                                                                   

 5.1.3 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจเรื่องการคงความลับของ
ผู้ป่วย  
 5.1.4 มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด โน้มน้าว ไกล่
เกลี่ย และเจรจาต่อรอง  
 5.1.5 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งสามารถ
ตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม  
 5.1.6 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมิน
ข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์  
 5.1.7 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถ
อ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ  
 5.1.8 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  
 5.1.9 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล 
 5.1.10 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

    5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้  
5.2.1 น าเสนอผลการเรียนรู้แบบกลุ่มหลังกลับจากฐานฝึก 
5.2.2 เรียนรู้การให้ค าแนะน าเรื่องสุขภาพกับประชาชนในชุมชน 

    5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
5.3.1 เนื้อหา รายงาน / ผลการท ากิจกรรม 
5.3.2 วิธีการน าเสนอ   
5.3.3 การสรุปสาระส าคัญ   
5.3.4 การมีส่วนร่วม 

 

6. ทักษะพิสัย 
    6.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะพิสัยที่ควรมีการพัฒนา  

 6.1.1 มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ 
 6.1.2 มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
 6.1.3 มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
จ าเป็นได้ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 
 6.1.4 มีทักษะในการให้การดูแลรักษา และท าหัตถการที่จ าเป็น (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม แพทยสภา พ.ศ. 2555) 
 



                                                                                                                   

    6.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
6.2.1 ฝึกทักษะคลินิกเบื้องต้น การท าแผลเบื้องต้น  
6.2.2 เรียนรู้ความรู้สึกของผู้ป่วยขณะท าหัตถการ  โดยพี่เลี้ยงเป็นผู้ถอดบทเรยีน 

    6.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
6.3.1 สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของคนงาน ผู้ป่วยและญาติ 
6.3.2 สามารถในการพูดคุย ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
6.3.3 สามารถท าหัตถการได้ตามก าหนด อย่างปลอดภัยและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยขณะท าหัตถการ 

 
 

หมวดที่ 4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ เป็นรายวิชาที่มีความพิเศษ และส าคัญยิ่งส าหรับนักศึกษาแพทย์ ซึ่งเน้นเนื้อหา
วิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ออกแบบมาเพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นักศึกษา
เรียนจากวิชาในชั้น Pre-med และ Pre Clinic เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา พฤติกรรม
ศาสตร์ และการสาธารณสุขชนบท เพ่ือปูพ้ืนฐานทางด้านเจตคติ จริยธรรม และจิตส านึก ในการเรียนแพทย์เพ่ื อชาว
ชนบท โดยมีวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  601206  ชนบทศึกษาทางการแพทย์  3  ภาคสนาม เป็น Block 1 
สัปดาห์/1 หน่วยกิต  จะเป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิต  การปฏิบัติงานในชุมชน และการให้บริการร่วมกับทีมสุขภาพ รวมถึง
การเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของทีมสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชน ตระหนักความส าคัญของการร่วม
ทีมสุขภาพในการให้บริการ 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มเป็นนักศึกษาแพทย์  และตระหนักคุณค่าการเป็นแพทย์ในชนบท เริ่ม
สัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิติชุมชนอย่างต่อเนื่อง  อย่างมีวิจารณญาณ และเต็มความสามารถ  การเตรียมตัวเป็นแพทย์ในชนบท 
อย่างมีความสุข และยั่งยืน แต่ละฐานฝึกจะมี อาจารย์แพทย์ 1 ท่าน  และอาจารย์พยาบาลพ่ีเลี้ยง 1 ท่าน คอยดูแล
อย่างใกล้ชิด โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น  8 กลุ่ม  กลุ่มละ 10 คน ไปตามฐานฝึกโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพ
ชุมชน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 8 ฐานฝึก 
2.  กิจกรรมของนักศึกษา 

1. ปฐมนิเทศ ทักษะการติดต่อสื่อสาร (S7-8) 
2. การศึกษางานบริการ 
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโรคจากการประกอบอาชีพ และประยกุต์หลักการวิทยาการระบาดเพ่ืออธิบายข้อค้นพบ  
4. โรคและปัญหาสาธารณสุข เช่น โรคฝุ่นปอด โรคปวดหลัง สารพิษจากยาปราบศัตรูพืช 
5. ลงชุมชน เพ่ือค้นหาปัจจัยเสี่ยงและสิ่งคุกคามทางสุขภาพในภาคต่าง( ภาคเกษตร ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม) 
6. กิจกรรมห้องฉุกเฉิน เช่น ท าแผล 
7. ฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารตามกระบวนการหลักฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารตามกระบวนการหลัก 



                                                                                                                   

8. ลง เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับโรคจากการประกอบอาชีพ 
9. เวชจริยศาสตร์ และ การเรียนรู้ชนบทเพ่ือท างานในชนบทอย่างมีความสุข 
10. น าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากแต่ละกลุ่ม 

 
3.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

1. ให้นักศึกษาเตรียมน าเสนอเป็นบทละคร 5-7 
นาที  

2. อัลบัมรูปภาพ พร้อมเขียนบรรยายกิจกรรม 
และ ซีดีรูปภาพ 

- มาน าเสนอในวันทีสุดท้ายของการเรียนรู้ 
 
- ส่งภายใน 1 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

 
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา แบบประเมินนิเทศ  
แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ส่วน เพ่ือติดตามผลการเรียนการสอน ได้แก่ 

1. Factual Knowledge 

 สอบวัดผลความรู้ทั้งหมดด้วย MEQ และ MCQ 
2. Problem Solving skill & Clinical skill  

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม 

 แบบประเมินวันน าเสนอสิ้นสุดการเรียนรู้   
3. Inter-personal skill & Attitude  

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม 

 แบบประเมิน Reflective book  

 การบ้านที่มอบหมาย 
 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
โดยมอีาจารย์พ่ีเลี้ยงที่เป็นครูต้นแบบ (Role Model) ในการจัดบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วยแพทย์ 1 คน และ 

พยาบาล 1 คน รับผิดชอบเป็น Learning Facilitators  กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้จากหลักการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเจต
คต ิซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 

1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เพ่ือให้เกิด การเห็น / สัมผัส ความจริง 
2. การแลกเปลี่ยน อภิปราย สะท้อนความคิด ความรู้สึก  เพื่อ ให้เกิดปัญญา 
3. การน้อม / เชื่อมโยง เข้าไปสู่ตัวผู้เรียนเอง  เพื่อ ให้เกิดทัศนคติ ความคิด ความเชื่อที่เป็นระบบ 
 
 



                                                                                                                   

หลักการจัดการเรียนรู้ในทุกแผนการศึกษา จะเน้น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 
(ประเวศ วสี,2541) ซึ่งออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไว้ เป็น 4 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 1 
     

แผนภาพที่ 1  วงจรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

กระบวนกร  หรือ ผู้ช่วยเหลือการเรียนรู้ในภาคสนาม ช่วยเหลือการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
องค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ทัศนคติต่อการเป็นแพทย์ชนบท  สิ่งที่ได้เรียนรู้มาเบื้องต้น มีเนื้อหา ดังแผนภาพที่ 2 

 
แผนภาพที่ 2   ทักษะ กระบวนกร (เบื้องต้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฟังอยา่งลึกซึ้ง 

การจับประเด็น 

การตั้งค าถาม 

เข็มทิศ / วิธีคิด 
ความมั่นคงภายใน 
สติ สมาธิ ปัญญา 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

การสะท้อน อภิปราย 

การสรุปเป็นแนวคิดรวบยอดตามเน้ือหา / 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้

การประยกุต์ใช้ความรู ้

 อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 

 เปิดเผยความติด ความรู้สึก 

 โดยไม่ถูกตัดสิน 

 ฟังอย่างลึกซึ้ง 

 จับประเด็น 

 ถาม 

 วิธีคิดสู่เป้าหมายการเรียนรู้ 

สติ สมาธ ิ

เง่ือนไข : ประสบการณ์ตรง
คล้ายชีวิตจริงแบบมีเง่ือนไข 
(เล่นกบักิเลส) 



                                                                                                                   

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ  
6.1 บทบาทผู้นิเทศ 

1. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแผนการศึกษา 
1.1 การจัดสรรประสบการณ์ตรงให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
1.2 การใช้ทักษะกระบวนกร (เบื้องต้น) ของผู้ช่วยเหลือการเรียนรู้  เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
1.3 ปัญหา อุปสรรค 

2. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.1 สิ่งที่นักศึกษาได้รับ / ได้เรียนรู้ 
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3. ร่วมสอนนักศึกษาตามหัวข้อนั้นๆ 
4. รวบรวมข้อค้นพบ เพื่อเตรียมน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6.2 บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. ดูแลและให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในแต่ละฐานฝึกท่ีได้รับมอบหมายตลอดปีการศึกษา 
2. ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่าน Reflective book  
 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
   7.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษาแต่ละฐานฝึก 

 7.2 รวบรวม เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ไว้ในรูปเล่มคู่มือการเรียนการสอน เพ่ือให้ติดต่อยามฉุกเฉินหรือเมื่อต้องการ
ค าปรึกษาเรื่องต่างๆ 

   7.3 ประเมินปัญหาจาก Reflective book 
 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ  
   เช่น 
       1.   ที่พัก อาหาร  
       2.   การเดินทางภายในพ้ืนที่ 
       3.  วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เช่น ห้องประชุมย่อย อินเตอร์เน็ต กระดาน เป็นต้น 
       4.  แหล่งการเรียนรู้ เช่น ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ เป็นต้น 
       5.  พ่ีเลี้ยงและอาจารย์ฐานฝึก 
 

 
 
 



                                                                                                                   

หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 

1. การก าหนดสถานที่ฝึก 
   ฐานฝึกที่เหมาะสมควรเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้  
   1.1 พ่ีเลี้ยงหลักพร้อม (พยาบาล แพทย์ สามารถเป็น Role model ได้)  
   1.2 ทีมหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผู้บริหารเห็นชอบ) 
   1.3 สถานที่พร้อม (ที่พัก การเดินทาง หมู่บ้าน หน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย) 
2. การเตรียมนักศึกษา 
    2.1 แบ่งนักศึกษาตามฐานฝึกโดยแบ่งแบบสุ่มเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ดังนี้ 

2.1.1 เกรด 
2.1.2 ทุน 
2.1.3 ภูมิล าเนา 

    2.2 ปฐมนิเทศวันแรกในชั่วโมงเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
    2.3 เรียนรู้ทักษะการสื่อสารก่อนออกฐานฝึก 
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารยน์ิเทศ 

3.1 อาจารย์ประจ าสาขาแพทยศาสตร์และอาจารย์ประจ าฐานฝึก จะประชุมร่วมกันก่อนเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและลงเลือกวันที่จะออกนิเทศ ภายใน 2-3 สัปดาห์ก่อนลงฐานฝึก 

    3.2 อาจารย์ประจ าสาขาแพทยศาสตร์และอาจารย์ประจ าฐานฝึกเข้าสัมมนาอบรมทักษะกระบวนกรปีละ 1 ครั้ง 
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก 

4.1  อาจารย์ประจ าสาขาแพทยศาสตร์และอาจารย์ประจ าฐานฝึก จะประชุมร่วมกันก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นและลงเลือกวันที่จะออกนิเทศ ภายใน 2-3 สัปดาห์ก่อนลงฐานฝึก 

    4.2  อาจารย์ประจ าสาขาแพทยศาสตร์และอาจารย์ประจ าฐานฝึกเข้าสัมมนาอบรมทักษะกระบวนกรปีละ 1 ครั้ง 
4.3  หากเป็นฐานฝึกใหม่ อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาจะน ารองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

และชุมชน ลงเยี่ยมเพ่ือประเมินเป็นฐานฝึกใหม่ 
5. การจัดการความเสี่ยง 
     5.1 อาจารย์ประเมินสิ่งที่ควรแก้ไขจาก Reflective book ของนักศึกษา 
     5.2 อาจารย์ผู้ดูแลติดต่อประสานงานเชิงลึกกับอาจารย์ประจ าฐานฝึกโดยตรงเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึน  
     5.3 ก่อนที่จะประชุมเพ่ือเตรียมชนบทศึกษาครั้งต่อไป จะมีการแจ้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการออกชนบทครั้ง
ก่อน เพ่ือเตรียมแนวทางในการแก้ปัญหาและจัดการกับความเสี่ยงในการออกชนบทศึกษาครั้งต่อไป  

 



                                                                                                                   

หมวดที ่6 การประเมินนกัศึกษา 
 

1.  หลักเกณฑ์การประเมิน 
     1.1 การตัดสินผล 

วิธีการประเมินผล 
1) น าคะแนนที่ได้ของนักศึกษาแพทย์แต่ละคน  คูณน้ าหนักแต่ละหัวข้อ 
2) โดยต้องผ่านคะแนนขั้นต่ าของแต่ละหัวข้อในการประเมิน 
3) ตัดเกรดตามเกณฑ ์

100 – 80  A 
79  - 75  B+ 
74  - 70  B 
69  - 65  C+ 
64  - 60  C 
59  - 55  D+ 
54  - 50  D 
< 50  F 

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องเข้าเรียนมากกว่า 80 % 
 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
     1. Factual Knowledge 15% 

  สอบวัดผลความรู้ทั้งหมดด้วยMEQ และ MCQ …15% 
     2. Problem Solving skill & Clinical skill 35% 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม....20% 

 แบบประเมินวันน าเสนอสิ้นสุดการเรียนรู้  ....15% 
     3. Inter-personal skill & Attitude 50% 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม....35% 

 แบบประเมิน Reflective book ....10%  (ส่งครบ และครบตามหัวข้อที่ก าหนด) 

 การบ้านที่มอบหมาย…5% 
 
 
 



                                                                                                                   

3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
     1. Problem Solving skill & Clinical skill  

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม 
     2. Attitude  

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม 

 แบบประเมิน Reflective book 

 การบ้านที่มอบหมาย 
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
     4.1 รวบรวมคะแนนทั้งหมดพร้อมทั้งทดสอบวัดความรู้แบบอัตนัยและปรนัย(MEQ&MCQ) 
     4.2 ประเมินผลการเรียนการสอนเป็นแบบอักษร A, B, C, D, F โดยประเมินตามเกณฑ์ 
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

5.1 เวียนความเห็นชอบการตัดเกรด ผ่าน คณะกรรมการส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

1.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
     1.1 นักศึกษา ประเมินหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 1.2 พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู้ประกอบการ ประเมินตั้งแต่เริ่มกระบวนการเรียนการสอนจนสิ้นสุดการจัดการเรียนการ
สอน ณ ฐานฝึกภาคสนาม 

     1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม ประเมินระหว่างออกนิเทศนักศึกษา ณ ฐานฝึกภาคสนามและวันสุดท้ายของ
การจัดการเรียนการสอน (น าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ละฐานฝึก) 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
     มีการจัดสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรุ่น เพื่อปรึกษาหารือ ระหว่าง อาจารย์พ่ีเลี้ยง ณ ฐาน
ฝึกภาคสนามและอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตาม
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาแพทย์แต่ละรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   

รายนามคณาจารย์ผู้สอน 
ชื่ออาจารย์ คุณวุฒิ ที่ท างาน 

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์
พิมานมาศ 

- ประกาศนียบัตรชัน้สูง วทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 
- วุฒิบัตรผู้เชีย่วชาญสาขาศัลยศาสตร ์
- ประกาศนียบัตรสมาชิก ราชวทิยาลัยศลัยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 
- Certificate of Surgery of Pancreas, Liver and 
Biliary system 

ส านักวชิาแพทยศาสตร ์มทส. 

2. ผศ.พญ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร พบ.,อว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
อว.เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) 
Certificated of Primary Care Oriented Clinical 
Course for Overseas Medical Practitioners, 
National Medical Center Hospital, Japan 
Certificate of Field Epidemiology Training 
Program (FETP), Ministry of Public Health, 
Thailand 

ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส 
 

3. รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง 
ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี 

- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
- วท.ม. (ชีวเคมี) 
- วท.ด (ชีวเคมี) 

ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ มทส. 

4. Asst.Prof.Dr.Ryan Loyd 1. BS.Biochemistry, Texas A&M 
University 
2. Medical Doctor, U.T.Southwestern 
Medical School 
3. Family Medicine Residency, 
St.Anthony Family Medicine Residency in 
Oklahoma City,Oklahoma, USA 

ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 

5. ผศ. พญ. สรญา  แก้วพิทูลย ์ พบ. อว. เวชศาสตร์ครอบครัว 
Cert. Family medicine, OHSU,USA 
Cert. Medical education, UIC, Chicago, USA   

ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 

6. ผศ.พญ. นพร  อ้ึงอาภรณ์ พบ. วว. กุมารเวชศาสตร์ (โภชนาการเด็ก) ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
7. ผศ.ทนพญ.ดร.วิไลรัตน์ ลื้อนันต์ศักดิ์ศิริ Ph.D. (Microbiology and Immunology) ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ มทส. 
8. อ.นพ.กวี  ไชยศิริ แพทยศาสตร์บณัฑิต  ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
9. อ. นพ.ลิขิต มาตระกูล พบ., วว. ศัลยกรรมทั่วไป   ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 



                                                                                                                   

ชื่ออาจารย์ คุณวุฒิ ที่ท างาน 

10. อ.นพ.นิวัฒนช์ัย  นามวชิัยศิริกุล พบ.,อว. เวชศาสตร์ครอบครัว 
อว. เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑติ 

ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 

11. อ. นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม M.D.,Ph.D (Molecular  pathology) 
วว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
 

12. อ.ทนพ. ดร. สนอง  สุขแสวง วท.บ. เกียรตินิยม (เทคนิคการแพทย์) 
M.S.( Experimental and Molecular Pathology), 
University of Southern California ,USA 
Ph.D. ( Pathobiology), University of Southern 
California, USA 

ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 

13. อ. นพ.ศุภกฤต อุยวัฒนกุล พบ., วว .ศัลยกรรมทั่วไป   ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
14. อ.พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด พบ., ว.ว. อายุรศาสตร์, 

ว.ว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ,  
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารสาธารณสุข) 

ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 

15. อ.พญ. ปัทมา   ทองด ี พบ., ว.ว.สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา, 
ว.ว. อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารสาธารณสุข) 

ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 

16. อ.นพ.สราวุธ  สุขสุผวิ พบ., วว. อายุรกรรมประสาทวทิยา ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
17. อ.นพ.ณัฐพล  อันนานนท์ พบ.,อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว 

วว. อายุรศาสตร ์
วว. อายุรศาสตร์ติดเชื้อ 

ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 

18. อ.พญ. อัชฌา พงศ์พิทักษ์ด ารง พบ.,วว. กุมารเวชศาสตร ์ ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
19. อ.พญ.สีขาว  เชื้อปรุง พบ.,อว.เวชศาสตร์ครอบครัว 

ประกาศนียบัตรโรคผิวหนงั สถาบันโรคผิวหนัง 
ประกาศนียบัตรแพทย์ผา่นการอบรมอาชีวเวชศาสตร์  
Cert. Occupational Medicine, 
RSPH,LONDON,UK. 

ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส 

20. อ.นพ.สุวิทยา เธียรประธาน พ.บ.,ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
21. อ.พญ.กุลศิริ เตียนศรี พบ.,วว. กุมารเวชศาสตร ์ ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
22. อ.นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี พ.บ.,วว.ศัลยกรรมทั่วไป ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 



                                                                                                                   

ชื่ออาจารย์ คุณวุฒิ ที่ท างาน 

อนุสาขาศัลยศาสตรผ์่าตัดทางกล้องและส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร 
ประกาศนียบัตรผา่ตัดทางกล้องและหุ่นยนตผ์่าตดั
ล าไส้ใหญ่, มหาวิทยาลยัเกาหลีใต้ 

23. อ.พญ.เฟื่องฟ้า เบญจโอฬาร พบ.,วว.เวชศาสตร์ครอบครัว ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
24. อ.พญ.กัณฐิกา วศินพงศ์วณิช พบ.,วว. ออร์โธปิดิกส์ ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
25. อ.พญ.จิตราวรรณ อรรถวัฒนกุล พบ.,วว. วิสัญญีวิทยา ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
26. อ.นพ.บุระ สินธุภากร พบ.,วว. ออร์โธปิดิกส์ ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
27. อ.พญ.ภัทรา  วัฒนพันธ ์ พบ.,วว. เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
28. อ.นพ.สุขสันต์  กนกศิลป ์ พ.บ.,วว.ศัลยกรรมทั่วไป ,วว. ศัลยกรรมทรวงอก ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
29. อ.ทนพ.ดร.กระจ่าง  ตลับดนิ วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มทส. 
30. อ.พญ. รุจิรา  มังคละศิริ พบ. สม. อว. เวชศาสตร์ป้องกัน 

อว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
Cert. On Rural Health, Monash University, 
Australia 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

31. อ. พญ. รัตนา   ยอดอานนท์ พบ. อว. เวชศาสตร์ป้องกันสาขาคลินิก 
อว. เวชศาสตร์ครอบครัว รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต 

โรงพยาบาลปากช่องนานา 

32. อ.นพ. ศุภกิจ เอียดตระกูลไพบูลย์ พบ.อว. เวชศาสตร์ครอบครัว 
อว.เวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงสาธารณสุขศาสตร ์

โรงพยาบาลขามทะเลสอ 
อ. ขามทะเลสอ 

33. อ. พญ. สุจริต  ประจักษ์เดช พบ. วว. เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลปากช่องนานา 
34. อ.พญ. สกาวเดือน  น าแสงกลุ พบ. อว. เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลครบุร ี
35. อ.นพ. โชคชัย  มานะธุระ พบ.อว. เวชศาสตร์ครอบครัว 

อว.เวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงสาธารณสุขศาสตร ์
โรงพยาบาลจักราช 

36. อ. พญ.สุวิตรา  ต่างศร ี พบ.,อว.เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจักราช 
37. อ.พญ.วรินทร์ทิพย์ ดิสกุล พบ.,อว. กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลปักธงชัย 
38. อ.นพ.วรวุฒิ  สุพิชญ ์ แพทยศาสตร์บณัฑิต  

ประกาศนียบัตรแพทย์ฝงัเข็ม  
อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง
สุขภาพจิตชุมชน 

โรงพยาบาลโนนสูง 

39. อ.พญ.วิภา อุทยานิลท ์ แพทยศาสตรบณัฑิต   
นิติศาสตรบ์ัณฑิต   

โรงพยาบาลห้วยแถลง 



                                                                                                                   

ชื่ออาจารย์ คุณวุฒิ ที่ท างาน 

ความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว 

40. ผศ. รัตนา  รุจิรกุล กศ .ม .การศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอกภูมิศาสตร์  
กศ .บ.การศึกษาบัณฑิต   สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 
  วิชาเอกภูมิศาสตร์ 
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
Cert. Standard Course in Clinical Trials 
(Good Clinical Practice Training),Clinical 
Trial Center Committee, Faculty of 
Medicine, Chulalongkorn University 

กรรมการในคณะกรรมการ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยใน
คน โรงพยาบาลมหาราช 
นครราชสีมา 

41. อ.สิริกุล  ปุสุรินทร์ค า พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

42. อ.ปิยะวรรณ  ศรีสุวนันท์ ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
อนุมัติบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาล
เมืองปากช่อง 2 (ประปา)  
โรงพยาบาลปากช่องนานา 

43. อ.สุมาลัย  วรรณกิจไพศาล ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองสาหร่าย  
อ. ปากช่อง 

44. อ.ปราณี ประไพวัชรพันธ ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาราก อ. ครบุรี 

45. อ.จันทรัศม์  ตั้งรวมทรัพย์ พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชัน้สูง 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชุมชน) 

โรงพยาบาลขามทะเลสอ 
อ. ขามทะเลสอ 

46. อ.ลักขณา  สมุทรเผ่าจินดา ประกาศนียบัตรพยายบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎบิัติ
ทั่วไป (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น) 
ประกาศนียบัตรวิชา พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ 
ชั้นสงู   

โรงพยาบาลขามทะเลสอ 
อ. ขามทะเลสอ 

47. อ.ธิดา กิจจาชาญชัยกุล ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์   
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร ์

โรงพยาบาลขามทะเลสอ 
อ. ขามทะเลสอ 

48. อ.ดรรชนี  สินธุวงศานนท์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต  โรงพยาบาลปักธงชัย 



                                                                                                                   

ชื่ออาจารย์ คุณวุฒิ ที่ท างาน 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

49. อ.อรทัย  มานะธุระ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์และผดุง
ครรภ์ชั้นสูง) 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
บริการสุขภาพปฐมภูม ิ

โรงพยาบาลจักราช 

50. อ.วิลาวัณย์  ศรีโพธิ ์ พยาบาลและผดุงครรภ ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
พยาบาลศาตรบัณฑิต  
พยาบาลเวชปฏิบัติ  
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเวชปฏบิัติ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลมะค่า 

51. อ.กชมน ประทุมป ี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
การพยาบาลและผดุงครรภ์ระดบัต้น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองม่วงใหญ่ 

 
 
 

 



1 
 

ตารางสอนรายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 
 

วัน 08.00 น.-09.00 น. 09.00 น.– 11.00 น. 11.00 น. – 12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 17.00-19.00 น. 
อาทิตย์ 

1 มีนาคม 58 
 

(1). ปฐมนิเทศ MRS 3 
ทักษะการติดต่อสื่อสาร 

 เกริ่นน าทักษะการค้นหาปจัจัยเส่ียง 
เดินทางไป รพช. 

 

จันทร์ 
2 มีนาคม 58 (2) โรคและปัญหาสาธารณสุขจากการประกอบอาชีพ  

(3) ลงชุมชน เพื่อค้นหาปัจจัยเส่ียงและสิ่งคุกคามทาง
สุขภาพในภาคต่างๆ (ภาคเกษตร  ภาคบริการ  

และภาคอุตสาหกรรม ) 
(4) กิจกรรมห้องฉกุเฉิน 

อังคาร 
3 มีนาคม 58 (5) ฝึกปฏิบัติทกัษะการติดต่อสื่อสารตามจุดบริการ (S1-8)  

(3) ลงชุมชน เพื่อค้นหาปัจจัยเส่ียงและสิ่งคุกคามทาง
สุขภาพในภาคต่างๆ (ภาคเกษตร  ภาคบริการ  

และภาคอุตสาหกรรม ) 
4. กิจกรรมห้องฉกุเฉิน 

พุธ 
4 มีนาคม 58 (5) ฝึกปฏิบัติทกัษะการติดต่อสื่อสารตามจุดบริการ (S1-8)  

(3) ลงชุมชน เพื่อค้นหาปัจจัยเส่ียงและสิ่งคุกคามทาง
สุขภาพในภาคต่างๆ (ภาคเกษตร  ภาคบริการ  

และภาคอุตสาหกรรม ) 
4. กิจกรรมห้องฉกุเฉิน 

พฤหัสบด ี
5 มีนาคม 58 

(6) ลงเยี่ยมบ้านผู้ปว่ยที่เกีย่วเนื่องกับโรคที่เกิดจากการประกอบอาชพี  
(7) เวชจริยศาสตร์ และการเรียนรู้ชนบทเพื่อท างานใน

ชนบทอย่างมีความสุข 
เดินทางกลับ มทส. 

ศุกร ์
6 มีนาคม 58 

สอบประเมินผล  
 

(8) น าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากแต่ละกลุ่ม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   

 

การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ในการจัดการเรียนการสอนในชุดวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2558 เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 

โดยผู้ช่วยเหลือการเรียนรู้จะจัดให้มีการนิเทศงานตามโปรแกรม ในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1  สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ีไปนิเทศ 

ฐานฝึก ชื่ออาจารย์ฐานฝึก ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่ออาจารย์ท่ีไปนิเทศ 
1. รพ.สต. หนองสาหร่าย  1. อ.พญ.รัตนา  ยอดอานนท์  

2. อ.สุมาลัย  วรรณกจิไพศาล 
1. อ.ทนพ.ดร. สนอง  สุขแสวง 
2. อ.นพ.ณัฐพล  อันนานนท์ 
3. อ.นพ.ทวีศักดิ์  ทองทวี 

 

2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 2  (ประปา)  
 

1. อ.พญ. สุจริต  สุขเวสพงษ ์
2. อ.ปิยวรรณ  ศรีสุวนันท ์

1. ผศ. พญ.พักตร์วมิล ศุภลักษณศึกษากร 
2. อ.พญ.กุลศิริ  เตยีนศร ี
3. อ.พญ.จิตราวรรณ อรรถวัฒนกลุ 

 

3. ศสช.โรงพยาบาล- ขามทะเลสอ 
 

1. อ.จันทรัศม์  ตั้งรวมทรัพย ์
2. อ.ลักขณา สมุทรเป่าจินดา 
3. อ.ธิดา กิจจาชาญชัยกุล 

1. ผศ.พญ. สรญา แก้วพิทูลย ์
2. อ.พญ.นพร  อ้ึงอาภรณ ์
3. อ.นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม 

 

4. ศสช.โรงพยาบาล-ปักธงชัย อ.ปักธงชัย 
 

1.อ.พญ.จรินทร์ทิพย์ ดสิกุล 
2. อ.ดรรชนี  สินธุวงศานนท์ 
3. อ.ชลลดา  งวนส าโรง 

1. อ.พญ.อัชฌา พงศ์พิทักษ์ด ารง 
2. อ.นพ.สราวุธ  สุขสผุิว 
3. อ.นพ.ศุภกฤต อุยวัฒนกุล 

 

5. รพ.สต. นาราก อ. ครบุร ี
 

1. อ.พญ. สกาวเดือน  น าแสงกุล 
2. อ.ปราณี  ประไพวัชรพันธ ์

1. อ.นพ.สุวิทยา  เธียรประธาน 
2. อ.พญ.ปัทมา ทองดี 
3. Asst.Prof.Dr.Ryan A Loyd  
4. อ.พญ.ขวัญเรือน วิสุทธิศิร ิ

 

6. ศสช. โรงพยาบาล-จักราช อ.จักราช 
 

1. อ.พญ.สุวิตรา  ตา่งศร ี
2. อ.อรทัย  มานะธุระ 

1. อ.นพ. นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล 
2. อ.พญ.พรทิพย์  น่ิมขุนทด 
3. อ. ภัทรา  วัฒนพันธ์ 

 



                                                                                                                   

 
 

ฐานฝึก ชื่ออาจารย์ฐานฝึก ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่ออาจารย์ท่ีไปนิเทศ 
7. รพ.สต. มะค่า(บ้านโพธ์ิ) – รพ. โนนสูง 
 

1. อ.นพ. วรวุฒิ  สุพิชญ์ 
2. อ.วิลาวัณย์  ศรโีพธิ ์

1. อ.พญ.เฟื่องฟ้า เบญจโอฬาร 
2. อ.นพ.บุระ สินธุภากร 
3. อ.ทนพ.ดร.กระจ่าง ตลับดิน 

 

8. ศสช.โรงพยาบาลห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง 1. อ.พญ.วิภา อุทยานิลท ์
2. อ.กชมน ประทุมปี 

1. อ.พญ.สีขาว  เชื้อปรุง 
2 อ.พญ.กัณฐิกา วศินพงศ์วณิช 
3.. อ.นพ.สุขสันต ์ กนกศิลป์ 
 

 

 
 



1 
 

บทบาทผู้นิเทศ 
4) ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแผนการศึกษา 

1.1 การจัดสรรประสบการณ์ตรงให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
1.2 การใช้ทักษะกระบวนกร (เบื้องต้น) ของผู้ช่วยเหลือการเรียนรู้  เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
1.3  ปัญหา อุปสรรค 

2. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.1 สิ่งที่นักศึกษาได้รับ / ได้เรียนรู้ 
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3. ร่วมสอนนักศึกษาตามหัวข้อนั้นๆ 
4. รวบรวมข้อค้นพบ เพื่อเตรียมน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. ดูแลและให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในแต่ละฐานฝึกที่ได้รับมอบหมายตลอดปีการศึกษา 
2. ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่าน Reflective book 

 

รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 
1.  คู่มือ แผนการศึกษา รายวิชา 601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 
2.  Thumbdrive  ที่แจกให้นักศึกษาแต่ละฐานฝึก ชื่อ Folder “MRS3 ฐาน..............” 

- การประกอบอาชีพ  และอาชีวอนามัยในชนบท โดย ผศ.รัตนา  รุจิรกุล 
http://elearning.sut.ac.th / เลือกรายวิชา ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 

 

การประเมินผลการเรียนการสอน 
การประเมิน แบบประเมิน ผู้ประเมิน 

แบบประเมินตนเองการบรรลุวัตถุประสงค์รายวิชาของ นศพ. Online นศพ. 
แบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา Online นศพ. 
แบบประเมินแหล่งฝึกภาคสนามและการบริหารจัดการภาคสนาม Online  นศพ. 
ประเมินคณาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจ าฐานฝึกและอาจารย์ที่ปรึกษา Online นศพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


