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รายละเอียดของรายวิชา   

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           ส านักวิชาแพทยศาสตร์/ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
601312    บทน าคลินิก 1 

(Introduction to Clinical Medicine I) 
2. จ านวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 

3 หนว่ยกิต (2-3-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1 หลักสูตร  แพทยศาสตรบัณฑิต 
3.2 ประเภทของรายวิชา รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ นพ.สราวุธ สุขสุผิว  
อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ นพ.สราวุธ สุขสุผิว และคณาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินินาถ ส านักวิชาแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1 พฤษภาคม 2557 



 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาการแสดงทางคลินิกและความรู้

พ้ืนฐานทางปรีคลินิกในแต่ละระบบของร่างกาย ทราบอาการวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติและมีทักษะ
การซักประวัติและการตรวจร่างกายเป็นระบบที่ถูกต้องรวมถึงการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางการแพทย์
เบื้องต้น ทักษะพ้ืนฐานทางการแพทย์ที่ส าคัญ ตลอดจนทราบหลักการและแนวทางการวินิจฉัยโรค
รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและสามารถให้ค าแนะน า
ในการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง 
 

2. วัตถุประสงค์รายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถ 
1) ทราบอาการวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติและแนวทางการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นโดยสามารถ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอาการแสดงทางคลินิกโดยบูรณาการความรู้พ้ืนฐานเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

2) ทราบหลักการ วิธีการและมีทักษะการซักประวัติ  การตรวจร่างกายเบื้องต้นทั่วไปและสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3) มีทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ในการซักประวัติผู้ป่วยโดยค านึงถึงหลักสิทธิผู้ป่วย
และบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย (Doctor-patient relationship) ได้อย่าง
เหมาะสม  

4) ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการตรวจและมีทักษะพ้ืนฐานทางการแพทย์ที่ส าคัญโดยทราบข้อบ่งชี้ ข้อ
ห้ามในการตรวจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
5) มีแนวทางในการเลือกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ภายใต้ความ

คุ้มค่าทางการแพทย์ที่อย่างเหมาะสม 

 

6) ทราบอาการวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติและแนวทางการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น 

 ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 ไข ้

 อ่อนเพลีย ไมม่ีแรง  
 ปวดศีรษะ มึนศรีษะ เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม 



 ภาวะผดิรูป  
 การเจรญิเติบโตไมส่มวัย  

 การเดินผิดปรกต ิ
 น้ าหนักเพิ่มขึ้น น้ าหนักตัวลดลง  
 อุบัติเหตุ สัตว์กัดต่อย  
 ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน  
 ปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด 
 ตาเหลือง ตัวเหลือง   
 เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาเจยีนเป็นเลือด  
 สะอึก ส าลัก กลืนล าบาก  
 ท้องเดิน ท้องผูก อุจจาระเป็นเลือด อุจจาระด า  
 ก้อนในท้อง 
 กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชัก สั่น กระตุก ชา ซึม ไม่รูส้ติ 
 ปวดหลัง ปวดคอ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดข้อ ปวดแขน ปวดขา 

 ข้อฝืดตึง ข้อติด 
 เจ็บคอ คัดจมูก น้ ามูกไหล จาม เลือดก าเดาออก 
 ไอ ไอเป็นเลือด หอบเหนื่อย หายใจขัด หายใจไม่อิ่ม เจ็บหน้าอก ใจสั่น เขียวคล้ า 

 นอนกรน 
 บวม ปัสสาวะล าบาก ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะสีผดิปกติ กลั้นปัสสาวะไมไ่ด้   
 ปัสสาวะออกน้อย ปัสสาวะไม่ออก 
 ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะเป็นกรวดทราย ปสัสาวะเป็นฟอง 
 หนองจากท่อปัสสาวะ  
 แผลบริเวณอวัยวะเพศ 
 ผื่น คัน แผล ฝี สิว ผิวหนังเปลี่ยนสี ผมร่วง  
 ก้อนท่ีคอ ก้อนใต้ผิวหนัง ก้อนท่ีเต้านม  
 ซีด ต่อมน้ าเหลืองโต 

 จ้ าเลือด จดุเลือดออก เลือดออกง่าย 
 ตกขาว คันช่องคลอด  
 ตั้งครรภ์ แท้งบุตร ไม่อยากมีบุตร มีบุตรยาก  
 เลือดออกทางช่องคลอด  
 ประจ าเดือนผดิปกติ ปวดประจ าเดือน  
 คลอดก่อนก าหนด เกินก าหนด 
 เคืองตา ตาแดง ปวดตา ตาแห้ง มองเห็นไม่ชัด ตาบอด ตาโปน ตาเหล่ เห็นภาพซ้อน 
 หูอื้อ การได้ยินลดลง มีเสียงในหู หนองไหลจากห ู
 หงุดหงิด คลุ้มคลั่ง ประสาทหลอน มีความคิดหลงผดิ นอนไม่หลับ เครียด วิตกกังวล ซมึเศร้า 

ติดสารเสพติด พยายามฆา่ตัวตาย ท าร้ายตัวเอง 
 การล่วงละเมดิ การล่วงละเมิดทางเพศ และการทารุณกรรม 



7) มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจทางรังสีวินิจฉัยเบื้องต้นและทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามในการส่งตรวจได้
อย่างเหมาะสมและสามารถแปลผลภาพรังสีวินิจฉัยเบื้องต้นที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง 

8) ทราบหลักการดูแลรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นภายใต้
ระบบการดูแลทางการแพทย์แบบองค์รวม (Holistic care) 

9) มีทักษะกระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) การตัดสินใจทางคลินิก (clinical 
decision making) และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine) ในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อในชั้นคลินิกได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการแสดงทางคลินิกและความรู้พื้นฐานทางปรีคลินิก อาการวิทยาที่

พบบ่อย ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย วิธีการสนทนากับผู้ป่วย ทักษะการซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการตรวจและทักษะพ้ืนฐานทางการแพทย์ที่ส าคัญ 

Symtomatology, pathophysiology of common symptoms and signs, 
interviewing patient skill, basic physical examinations, communication with adult 
patients, applying basic scientific knowledge, diagnosis, approaches to solving 
problems, skills in basic medicine 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

24 ชั่วโมง (ไตรภาค) 24 ชั่วโมง (ไตรภาค) 36 ชั่วโมง (ไตรภาค) 60 ชั่วโมง (ไตรภาค) 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อย่างน้อย 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ ส าหรับกรณีที่นักศึกษาขอพบโดยการนัดหมาย 
- ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ส าหรับตอบค าถามและให้ค าปรึกษาทาง ssarawut@sut.ac.th ตลอดจน

การให้ความช่วยเหลือโดยระบบผู้ช่วยสอนของสาขาวิชา 
 

 

 

 

 

 

mailto:ssarawut@sut.ac.th


หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2วิธีการสอน 1.3วิธีการประเมินผล 

1.1.1แสดงออกถึงคุณธรรม 

จริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 

1.1.2แสดงออกถึงความซื่อสัตย์

สุจริตต่อตนเองอละวิชาชีพเป็น

ที่ไว้วางใจต่อผู้ป่วยและสังคม 

1.1.3มีความตรงต่อเวลาและ

รับผิดชอบต่อการนัดหมาย 

1.1.4มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย

และงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.5เคารพในสิทธิของผู้ป่วย

โดยการให้ความจริง รักษา

ความลับและค านึงถึงประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้ป่วย

เป็นส าคญั 

1.1.6มีความเข้าใจและสามารถ

ให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้น

คนเป็นศูนย์กลาง 

 ก าหนดกติการ่วมกัน 

ในการเป็นผู้สอนที่ดี

และผู้เรียนที่ดี 

 สอนแทรกการสอน

บรรยายในชั้นเรียน

และยกตัวอย่าง

ประกอบ 

 การเรียนรู้โดยผู้สอน

ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี 

 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย

ในโรงพยาบาล 

 การสอนข้างเตียง 

 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย

จ าลอง 

 

 สังเกตความประพฤติ

ของนักศึกษาที่ร่วมกัน

ก าหนด โดยให้ข้อมูล

ย้อนกลับเพ่ือการ

ปรับปรุง 

 ประเมินจากพฤติกรรม

ช่วงเวลาเรียนและเวลา

สอบ 

 การประเมินสมรรถนะ

ด้วยการสอบ OSCE 

 

 

 

 



2. ความรู้ 

2.1ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2วิธีการสอน 2.3วิธีการประเมินผล 

2.1.1วิทยาศาสตร์

การแพทย์ระดับพ้ืนฐาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.1.2วิชาชีพและทักษะ

ทางคลินิกตามเกณฑ์

มาตรฐานผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

2.1.3เวชจริยศาสตร์ตาม

เกณฑ์มาตรฐานผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.1.4หลักการพื้นฐาน

ด้านระบบคุณภาพและ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

 

 บรรยายในชั้นเรียน 

 ยกตัวอย่าง

กรณีศึกษา 

 มอบหมายรายงาน 

 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาล 

 การสอนข้างเตียง 

 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย

จ าลอง 

 การฝึกปฏิบัติกับ

หุ่นจ าลอง 

 

Formative assessment 

 ประเมินจากการเรียนรู้

โดยการถามตอบจาก

นักศึกษาและให้ข้อมูล

ย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุง 

 ประเมินจากผลงาน

รายงานบุคคล 

Summative assessment 

 ประเมินโดยการสอบ

กลางภาคและประจ าภาค

ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2วิธีการสอน 3.3วิธีการประเมินผล 

3.1.1ตระหนักรู้ใน

ศักยภาพและข้อควร

พัฒนาของตนเพ่ือก าหนด

ความต้องการในการ

 บรรยายในชั้นเรียน 

 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

 ถามตอบรายบุคคลในชั้น

Formative assessment 

 ประเมินจากพฤติกรรม

การเรียนรู้โดยการถาม

ตอบจากนักศึกษาและให้



เรียนรู้และพัฒนาของ

ตนเองได้อย่างครอบคลุม

ทุกด้านที่จ าเป็น 

3.1.2คิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบโดยใช้องค์

ความรู้ทางวิชาชีพและ

ด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.3น าข้อมูลและ

หลักฐานด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์พื้นฐานไปใช้ใน

การอ้างอิงและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างมี

วิจารณญาณ  

3.1.4แสวงหาและ

แลกเปลี่ยนความรู้และฝึก

ทักษะอย่างสม่ าเสมอ  

เรียน 

 มอบหมายรายงาน 

 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาล 

 การสอนข้างเตียง 

 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย

จ าลอง 

 การฝึกปฏิบัติกับ

หุ่นจ าลอง 

 

ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการ

ปรับปรุง 

 ประเมินจากผลงาน

รายงานบุคคล 

Summative assessment 

 ประเมินโดยการสอบ

กลางภาคและประจ าภาค

โดยเน้นการวิเคราะห์ตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง

พัฒนา 

 

4.2วิธีการสอน 

 

4.3วิธีการประเมินผล 

4.1.1สามารถปรับตัวเชิง

วิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์

อย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน 

4.1.2รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 สอดแทรกหน้าที่การ

รับผิดชอบระหว่างการ

บรรยายในชั้นเรียน 

 การเรียนรู้โดยผู้สอน

 ประเมินจากพฤติกรรม

โดยการลงชื่อเข้าเรียน 

 ประเมินจากการท า



ต่อสังคมและรับผิดชอบ

ในการพัฒนาวิชาชีพ 

 

ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี 

กิจกรรมภายในกลุ่ม 

 ประเมินผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 

5.2วิธีการสอน 

 

5.3วิธีการประเมินผล 

5.1.1สามารถขอความ

ยินยอมในการ

รักษาพยาบาลจากผู้ป่วย 

รวมทั้งสร้างความม่ันใจ

เรื่องการคงความลับของ

ผู้ป่วย 

5.1.2มีทักษะการสื่อสาร

ในสถานการณ์เฉพาะ 

ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย 

การจัดการเมื่อเกิด

ข้อผิดพลาดและการ

เจรจาต่อรอง 

5.1.3มีทักษะในการรับฟัง

ปัญหาเข้าใจถึงความรู้สึก

และความวิตกกังวลของ

ผู้ป่วยและญาติอีกท้ัง

สามารถตอบค าถาม 

 มอบหมายหัวข้อการสอน

ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

และน าเสนอเป็นรายกลุ่ม

ในชั้นเรียน 

 การเรียนรู้โดยผู้สอน

ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี 

 มอบหมายรายงาน 

 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาล 

 การสอนข้างเตียง 

 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย

จ าลอง 

 

 ประเมินจากพฤติกรรม

การน าเสนอในชั้นเรียน 

 การประเมินสมรรถนะ

ด้วยการสอบ OSCE 



อธิบายโดยเปิดโอกาสให้มี

ส่วนร่วม  

5.1.4มีทักษะในการรับ

ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ

และแปลงข้อมูลให้เป็น

สารสนเทศที่มีคุณภาพ 

รวมทั้งสามารถอ่าน 

วิเคราะห์และถ่ายทอด

ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้

อย่างเข้าใจ 

5.1.5สามารถเลือกและใช้

รูปแบบการน าเสนอ

สารสนเทศ ตลอดจนใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 

5.1.6สามารถบันทึก

เอกสารทางการแพทย์

อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง

และต่อเนื่องโดยอาศัย

แนวทางมาตรฐานสากล 

5.1.7มีทักษะในการ

ถ่ายทอดความรู้ทักษะ

และประสบการณ์แก่

ผู้เกี่ยวข้อง  

 



6. ทักษะพิสยั 

6.1ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 6.2วิธีการสอน 6.3วิธีการประเมินผล 

6.1.1มีความสามารถใน

การสังเกตอากัปกิริยา 

ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ 

6.1.2มีความสามารถใน

การซักประวัติและตรวจ

ร่างกายผู้ป่วยได้อย่าง

ครอบคลุมและเหมาะสม 

6.1.3มีทักษะในการดูแล

รักษาและท าหัตถการที่

จ าเป็นตามเกณฑ์

มาตรฐานผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

6.1.4มีความสามารถใน

การตรวจและแปลผลโดย

เครื่องมือพื้นฐานและการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่

จ าเป็นได้โดยค านึงถึง

ความคุ้มค่าและเหมาะสม 

 บรรยายในชั้นเรียน 

 การเรียนรู้โดยผู้สอน

ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี 

 มอบหมายรายงาน 

 การฝึกปฏิบัติกบัผู้ป่วยใน

โรงพยาบาล 

 การสอนข้างเตียง 

 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย

จ าลอง 

 การฝึกปฏิบัติกับ

หุ่นจ าลอง 

 

 ประเมินโดยการสอบ

กลางภาคและประจ าภาค

ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 Communication 
skill in medicine 

and general 
physical 

examination 

บรรยาย (2) 

ปฏิบัติ (3) 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติ 

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 

2  
Symptomatology, 

Measurement 
and evaluation of 

vital signs 

บรรยาย (2) 

ปฏิบัติ (3) 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติ 

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 

3 Measurement 
and evaluation of 

health status 

บรรยาย (2) 

ปฏิบัติ (3) 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติ 

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 

4  
Symptomatology, 

Common 
procedures in 

nutrition 

(IV fluid infusion 
and NG insertion) 

บรรยาย (2) 

ปฏิบัติ (3) 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติ 

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 

5 Symptomatology, 
Common 

procedures in 
immunization 

(injection) 

บรรยาย (2) 

ปฏิบัติ (3) 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติ 

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 



6 Symptomatology, 
Common 

procedures in 
surgery 

(sterile 
technique, 

wound care and 
suture) 

  

บรรยาย (2) 

ปฏิบัติ (3) 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติ 

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 

7 สอบกลางภาค    

8 Symptomatology, 
Common 

procedures in 
hematology and 

endocrine 

(venipuncture 
and capillary 

puncture) 

 

บรรยาย (2) 

ปฏิบัติ (3) 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติ 

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

9 Symptomatology, 
Common 

procedures in 
cardiorespiratory 

(BCLS, oxygen 
therapy and 

Incisional/drainage) 

บรรยาย (2) 

ปฏิบัติ (3) 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติ 

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 

10 Symptomatology, 

Common 
procedures in  

neurology 

(lumbar puncture)  

บรรยาย (2) 

ปฏิบัติ (3) 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติ 

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 

11 Symptomatology, 
Common 

procedures in 
reproductive 

(urethral 
catheterization) 

บรรยาย (2) 

ปฏิบัติ (3) 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติ 

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 

12 Principle of basic 
general radiology 

บรรยาย (2) 

ปฏิบัติ (3) 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติ 

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 

13 สอบปลายภาค    

หมายเหตุ  PBL กิจกรรมกลุ่ม (6) PBL 

 จ านวน 2 ครัง้ 

(3 ชั่วโมง/ครั้ง)  

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

และคณะ 

     

 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1  1.1.3 การลงชื่อเข้าเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5 % 

2 1.1.1 

1.1.2 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.4 

4.1.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

6.1.1 

6.1.2  

 

 

กิจกรรมในห้องเรียน 

-ถาม/ตอบ 

-วินิจฉัยกรณีศึกษา 

-การน าเสนอในชั้น
เรียน 

 

 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

10 % 

3  3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

5.1.2 

 

การเขียนรายงานและ
การน าเสนอในชั้น

เรียน 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

10 % 



5.1.3 

4 2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

5.1.2 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

 

 

การสอบกลางภาค 

 

 

7 

 

 

25 % 

5 2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

5.1.2 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4  

 

 

 

การสอบปลายภาค 

 

 

 

13 

 

 

 

40 % 

6  3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

4.1.1 

4.1.2 

5.1.3 

5.1.5 

5.1.7  

 

 

 

 

 

กิจกรรม PBL 

  

 

 

 

10 % 

 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 

 Leonard G. Gomella, Clinician's Pocket Reference, 11th Edition 

 Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks; Ganong’s Review of 

Medical Physiology, 23rd edition 

 คู่มือหัตถการทางคลินิกพ้ืนฐานเบื้องต้น/งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี ; บรรณาธิการ, วราวุธ สุมาวงศ์, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา. –พิมพ์ครั้งแรก.– กรุงเทพฯ : ชัยเจริญ, 

2540. 

 Karl J. Kreder, Jr, MD, & Richard D. Williams, MD : Smith's General Urology, Chapter 5. 

Urologic Laboratory Examination 

 บทน าคลินิก = Introduction to medicine / บรรณาธิการ, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา: งานแพทยศาสตร์

ศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2540 

 Steven R. Hahn, MD, & Mitchell D. Feldman, MD, MPhil. Behavioral Medicine: A Guide 

for Clinical Practice , Chapter 8. Families   

 วิทยา ศรีดามา,บรรณาธิการ. การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย. โครงการต าราจุฬาอายุรศาสตร์ 

 ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วติณรงค์, กมลวรรณ จุติวรกุล บรรณาธิการ. Manual of Medical 

Diagnosis.โครงการต าราจุฬาอายุรศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. มิถุนายน 2552  

 Anthony S. Fauci, Eugene Braunwald, Dennis L. Kasper et. al. Harrison's Principles of 

Internal Medicine, 17edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. 2008. 

 Richard F. LeBlond, Donald D. Brown, Richard L. DeGowin. DeGowin's Diagnostic 

Examination, 9th edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. 2009. 

 Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi. Bates’ guide to physical examination and history 

taking.9th edition.LWW. 2007 



 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

เอกสารประกอบการสอนโดยผู้รับผิดชอบรายวิชา 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 แบบประเมินรายวิชา พร้อมข้อเสนอแนะ 
1.2 แบบประเมินผู้สอน พร้อมข้อเสนอแนะ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 แบบประเมินผู้สอนโดยนักศกึษา พร้อมข้อเสนอแนะ 
2.2 การสังเกตการเรียนการสอนโดยผู้ร่วมงานโดยแบบประเมิน 
2.3 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ พร้อมตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะ 
2.4 แบบลงชื่อเข้าเรียนและการสังเกตพฤติกรรมความสนใจในระหว่างการเรียน 
2.5 การตรวจสอบเข้าใจในบทเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลในระหว่างการเรียน 
2.6 ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 การน าผลการประเมินรายวิชาและการประเมินผู้สอนมาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางปรับปรุง

การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3.2 การวิจัยในชั้นเรียน 
3.3 การวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือพัฒนาการสอนและพัฒนาคลังข้อสอบ 
3.4 การเรียนเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอนในเรื่องเฉพาะ 
3.5 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3.6 ข้อแนะน าจากที่ประชุมการประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

4.2 ตรวจทวนข้อสอบว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4.3 ตรวจผลสอบของนักศึกษาว่าผ่านตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 


