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หมวดที ่4.    ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบ
วิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง โดยเฉพาะ 
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน และอาชีวเวช
ศาสตร์ 

วิชาบังคับของหลักสูตรต้องมีพ้ืนฐานของศาสตร์
ที่เก่ียวข้อง มีการปฏิบัติ กิจกรรมโครงงาน และ
กรณีศึกษาจนสามารถเชื่อมโยง ประยุกต์ใช้ได้
กับปัญหาจริง 

มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม มีภาวะผู้น า มีความ
รับผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับสาขา
วิชาชีพอ่ืนได้ 

1.ก าหนดให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมให้
นิสิตท างานเป็นหมู่คณะ ผลัดกันเป็นผู้น า และผู้
ตามท่ีดี 
2.มีกติกาเพ่ือเสริมสร้างวินัยในตนเอง เช่น การ
เข้าเรียนตรงเวลา การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงเวลา 
3.มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน     

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1.1    สามารถแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 
    2.1.1.2    สามารถแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจ

ของผู้ป่วยและสังคม 
   2.1.1.3  แสดงออกถึงบุคลิกอันเป็นที่น่าเชื่อถือ 
   2.1.1.4 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
   2.1.1.5 มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย 
   2.1.1.6 เข้าใจความต้องการและข้อจ ากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ ศาสนา

วัฒนธรรม เพศ  อายุ  และเศรษฐานะ 
   2.1.1.7 เคารพในสิทธิของผู้ป่วย  โดยการให้ความจริง รักษาความลับ และค านึงถึง

ประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 
   2.1.1.8 มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง 

      2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
         2.1.2.1 ก าหนดเป็นรายวิชาที่ต้องเรียน คือในรายวิชาพ้ืนฐานทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 
         2.1.2.2 เป็นประเด็นที่เน้นในการเรียนการสอนทุกรายวิชา ซึ่งสามารถสอดแทรกทั้งในการ
เรียนในชั้นเรียน การเรียนรู้จากรายงานผู้ป่วย หรือสถานการณ์จ าลอง และการเรียนรู้ข้างเตียง 
หรือในชุมชน การเรียนรู้ทางการแพทย์ส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
ซึ่งมีประเด็นปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ ผ่านกระบวนการไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ โดย
มีอาจารย์แนะน า ท าให้เกิดการเรียนรู้และปลูกฝังในจิตส านึกของการเป็นแพทย์ที่ดี 
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      2.1.2.3 เรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นกิจกรรมหรือโครงการอาสา กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกท่ีดี การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมีต้นแบบที่ดี 
      2.1.2.4 อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี  
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
      2.1.3.1 การประเมินผลในรายวิชาที่สอนเวชจริยศาสตร์ 
      2.1.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน  
      2.1.3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 
      2.1.3.4 การประเมิน และสังเกตในสถานการณ์จริงที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติ  
      2.1.3.5 การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน การท ากิจกรรม การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ 
                มอบหมาย  
     2.1.3.6 ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
 
2.2 ความรู้ 
     2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

      2.2.1.1  วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพ้ืนฐาน  
 (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา  ภาคผนวก ก) 
      2.2.1.2  วิชาชีพและทักษะทางคลินิก  
 (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา  ภาคผนวก ข) 
      2.2.1.3  การสร้างเสริมสุขภาพ  และระบบบริบาลสุขภาพ  
 (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา ภาคผนวก ค) 
      2.2.1.4  เวชจริยศาสตร์  
 (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา  ภาคผนวก ง) 
      2.2.1.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    
 (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา ภาคผนวก จ) 
      2.2.1.6  การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง

ความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก 
     2.2.1.7  หลักการด้านวิทยาการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ และเวชศาสตร์เชิง

ประจักษ์ 
     2.2.1.8  หลักการด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จ าเป็นส าหรับ

สร้างเสริมเจตคติ และสร้างความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม 
    2.2.1.9  หลักการด้านบริหารงานขั้นพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 

                     2.2.1.10  หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพ   และความความปลอดภัยของผู้ป่วย  
              2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

          2.2.2.1 การบรรยายในชั้นเรียน 
          2.2.2.2  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการใช้  
กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย อาทิ Problem-oriented learning, Project-based learning 
การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ให้ข้อมูลป้อนกลับ และตั้งค าถามเพ่ือให้
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
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        2.2.2.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดูแลผู้ป่วย โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ 
แพทย์รุ่นพ่ี รวมทั้งผู้ร่วมงานสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง และน าตัวอย่างผู้ป่วยจริงมาทบทวน
ความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมด้วยตัวเอง และน าเสนอในกลุ่ม 
        2.2.2.4 การเรียนรู้จากการไปดูงานในสถานที่จริง นอกสถาบันที่ศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
        2.2.2.5 การเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพและการบริบาลชุมชน  
     2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
       2.2.3.1 การประเมินผลรายวิชา โดยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
       2.2.3.2 การประเมินโดยผลงานรายบุคคล หรือผลงานกลุ่ม จากผลการท างานต่างๆ เช่น 
การท ารายงานหัวข้อต่างๆ รายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอผลงาน 
       2.2.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสังเกตในสถานการณ์จริง กระบวนการคิด 
การวางแผน การให้เหตุผลทางคลินิก 
2.3 ทักษะทางปัญญา 
     2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     2.3.1.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพ่ือก าหนดความต้องการใน
การเรียนรู้และพัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น 

    2.3.1.2 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม 

   2.3.1.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

   2.3.1.4 สามารถน าข้อมูล และหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน และทาง
คลินิกไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ 

   2.3.1.5 สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  2.3.1.6 เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

  2.3.1.7 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 

 2.3.1.8 เข้าใจถึงบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพ่ือเลือกใช้แนวทาง  หรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสม 

 2.3.1.9 เข้าใจความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจ าวัน และเข้าใจในระบบบริหารจัดการ
ความรู้ 

 2.3.1.10 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม 
สังคม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
        2.3.2.1 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมี

การใช้  กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย อาทิ Problem-oriented learning, Project-based learning            
การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ให้ข้อมูลป้อนกลับ และตั้งค าถามเพ่ือให้กระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้เพ่ิมเติม การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

               2.3.2.2 การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดูแลผู้ป่วย โดยได้รับค าแนะน าจาก 
อาจารย์ แพทย์รุ่นพี่ รวมทั้งผู้ร่วมงานสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง และน าตัวอย่างผู้ป่วยจริงมาทบทวนหา
ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือสนับสนุนในการตรวจรักษา และวินิจฉัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
                        2.3.2.3 การเรียนรู้จากการไปดูงานในสถานที่จริง นอกสถาบันที่ศึกษา เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง น ามาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานต่อได้        

             2.3.2.4 การเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพและการบริบาล 
ชุมชนและน ามาวิเคราะห์ อภิปรายกลุ่ม 

    2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             2.3.3.1 การประเมินผลรายวิชา โดยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
             2.3.3.2 การประเมินโดยผลงานรายบุคคล หรือผลงานกลุ่ม จากผลการท างานต่างๆ 

เช่น การท ารายงานหัวข้อต่างๆ รายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอผลงาน 
            2.3.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสังเกตในสถานการณ์จริง กระบวนการคิด  

การวางแผน การให้เหตุผลทางคลินิก 
       2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ 
รับผิดชอบ  

  2.4.1.1 สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ  และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน 
  2.4.1.2 สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีมดูแลรักษา ทีมสุขภาพและ

ทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข   ในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
  2.4.1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร 

และสังคม 
  2.4.1.4 สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนให้มีบทบาทในการดูแล 

สร้างเสริมสุขภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม 
              2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  

         2.4.2.1 การท างานกลุ่ม โดยมอบหมายหน้าที่หมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่มและสมาชิกใน 
กลุ่มฝึกการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 

         2.4.2.2 การฝึกปฏิบัติข้างเตียง โดยปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มเพ่ือนนิสิต ในความดูแลของ 
อาจารย์ แพทย์รุ่นพี่ รวมทั้งผู้ร่วมงานสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

         2.4.2.3 การฝึกปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติ ในความดูแลของอาจารย์ แพทย์รุ่นพี่ 
         2.4.2.4 การเรียนรู้ในชุมชน การท างานร่วมกับบุคคลต่างสาขาอาชีพ  
         2.4.2.5 เรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นกิจกรรมหรือโครงการกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง 

กิจกรรมเครือข่ายร่วมกับสถาบันอ่ืนๆ 
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   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ  

        2.4.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม บทบาทการท างานในทีม 
                  2.4.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย               
                  2.4.3.3 สังเกตพฤติกรรมจากสถานการณ์จริง 
     2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

2.5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 
2.5.1.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน      

การน าเสนอ และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง (non-verbal communication) รวมทั้งสามารถอ่านต ารา 
และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 

2.5.1.3 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจ
เรื่องการคงความลับของผู้ป่วย  

2.5.1.4 มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด   โน้มน้าว ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง 

2.5.1.5 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ 
อีกทั้งสามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

2.5.1.6 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมี
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

2.5.1.7 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มี
คุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 

2.5.1.8 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2.5.1.9 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดย
อาศัยแนวทางมาตรฐานสากล 

2.5.1.10 มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
         2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

        2.5.2.1 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ โดยมีการมอบหมาย  
และให้ค าแนะน าในการสืบค้นข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ในการท าโครงการวิจัยกลุ่ม การท างานกลุ่ม 

        2.5.2.2 สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ จากการมอบหมายงาน เช่นการวิเคราะห์กรณีศึกษา  
การวิพากษ์ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยต้องสืบค้นข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ รวมทั้งการ
น าเสนอข้อมูลหรือผลงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

        2.5.2.3 เรียนรู้จากการสื่อสารกับผู้ป่วยจ าลองในสถานการณ์ต่างๆ 
        2.5.2.4 การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดูแลผู้ป่วย การสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม  

ในสถานการณ์ท่ัวไป และสถานการณ์เฉพาะโดยได้รับค าแนะน า และการสังเกตตัวอย่างจากอาจารย์   
แพทย์รุ่นพ่ี 
 2.5.2.5 การฝึกการบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง 
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         2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

        2.5.3.1 การประเมินผลรายวิชา โดยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรายวิชา               
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

        2.5.3.2 การน าเสนอผลงานรายบุคคล หรือผลงานกลุ่ม 
        2.5.3.3 สังเกตพฤติกรรมจากสถานการณ์จ าลอง 
        2.5.3.4 สังเกตพฤติกรรมจากสถานการณ์จริง 

     2.6 ทักษะพิสัย 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

2.6.1.1  มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ 
2.6.1.2 มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและ

เหมาะสม 
2.6.1.3 มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน  และการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นได้  โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 
2.6.1 .4 มีทักษะในการให้การดูแลรักษา และท าหัตถการที่จ าเป็น  
  (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา ) 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัย 
       2.6.2.1 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 
        2.6.2.2 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
        2.6.2.3 การฝึกปฏิบัติในชุมชน หรือร่วมกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในโอกาสต่างๆ 
        2.6.2.4 การบรรยาย 
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
        2.6.2.1 การประเมินและการสังเกตในสถานการณ์จ าลอง  
        2.6.2.2 การประเมินจากสมุดบันทึกหัตถการ 
        2.6.2.3 การสอบภาคปฏิบัติ 
        2.6.2.4 ประเมินจากคุณภาพในการตรวจรักษา และท าหัตการ โดยการสังเกตใน 

สถานการณ์จริง 
     2.7 เอกลักษณ์ของสถาบันและคุณลักษณะของบัณฑิต 
          2.7.1 ผลการเรียนรูด้้านเอกลักษณ์ของสถาบันและคุณลักษณะของบัณฑิต 

        2.7.1.1 ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 
  2.7.1.1.1 มีความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

  2.7.1.1.2 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
  2.7.1.1.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 

  2.7.1.1.4 เข้าใจถึงระบบสุขภาพของประเทศ เพ่ือเลือกใช้แนวทางการดูแลครอบครัวและ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

2.7.1.1.5 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อสังคม  
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        2.7.1.2 ด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
2.7.1.2.1 มีความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

  2.7.1.2.2 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
  2.7.1.1.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวเวชศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทขององค์กร 

 2.7.1.1.4 เข้าใจถึงระบบสุขภาพ กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวเวชศาสตร์ เพ่ือเลือกใช้แนว
ทางการดูแลเกี่ยวกับด้านอาชีวเวชศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

2.7.1.1.5 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อสังคม  
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเอกลักษณ์ของสถาบันและคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 
2.7.2.1 บูรณาการการเรียนการสอนวิชาที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนให้ 

มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน  
2.7.2.2 จัดให้มีการเรียนและฝึกประสบการณ์ในแหล่งฝึกที่มีความช านาญด้านอาชีวเวช 

ศาสตร์ โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ 
          2.7.2.3 การบรรยายในชั้นเรียน 
          2.7.2.4 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการใช้ 

กลยุทธ์การสอนที่ หลากหลาย อาทิ  Problem-oriented learning, Project-based learning การ
อภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ให้ข้อมูลป้อนกลับ และตั้งค าถามเพ่ือให้กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้เพิม่เติม 
                   2.7.2.5 การเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพและการบริบาลชุมชน 
และน ามาวิเคราะห์อภิปรายกลุ่ม 

2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านเอกลักษณ์ของสถาบันและคุณลักษณะของบัณฑิต 
        2.7.3.1 ประเมินผลรายวิชา โดยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
        2.7.3.2 ประเมินผลด้านเจตคติจากความรับผิดชอบต่องานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายงาน เช่น 

การท ารายงานในหัวข้อต่าง ๆ รายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอผลงาน 
 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) (เอกสารแนบหมายเลข 4) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


