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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

    601313 บทน าคลินิก 2 (Introduction to Medicine II) 

2. จ านวนหนว่ยกิต 

    2 หนว่ยกิต (1-3-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์แพทยหญิงกุลศิริ เตียนศรี 

2. อาจารย์นายแพทย์สราวุธ สุขสุผวิ 

อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์แพทย์หญิง กุลศริิ เตียนศร ี 

2. อาจารย์นายแพทย์ สราวุธ สุขสุผวิ 

3. อาจารย์แพทย์หญิง พรทิพย์ นิ่มขุนทด 

4. อาจารย์แพทย์หญิง ปัทมา ทองดี 

5. อาจารย์นายแพทย์ ณัฐพล อันนานนท์ 

6. อาจารย์แพทย์หญิง อัชฌา พงศพ์ิทักษ์ด ารง 

7. อาจารย์นายแพทย์ สุวิทยา เธียรประธาน 

8. อาจารย์นายแพทย์ ทวีศักดิ์ ทองทวี 

9. คณาจารย์ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

5. ภาคการศกึษา/ช้ันปีที่เรียน 

    ภาคการศกึษาที่ 3/ช้ันปีที่ 3 

    จ านวนผู้เรยีนที่รับได้ ประมาณ 60 คน 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

    601312 Introduction to Clinical Medicine I 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

     ไม่มี 
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8. สถานที่เรียน 

    หอ้งบรรยาย และ หอ้งเรียนทางห้องปฏิบัติการ  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

    สุรนารี 

9. วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

    1 กันยายน 2555 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุง่หมายของรายวิชา 

      เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายอาการวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติและมีทักษะการซักประวัติ

และการตรวจร่างกายเป็นระบบที่ถูกต้องรวมถึงการใช้เครื่องมอืพืน้ฐานทางการแพทย์ในการตรวจ 

ทราบหลักการและแนวทางการวินจิฉัยโรครวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผูป้่วย วิธีการ

สนทนากับผูป้่วย สามารถรวบรวมข้อมูลจากประวัติและการตรวจร่างกายน ามาสู่การสรุปปัญหา

ของผู้ป่วยโดยน ามาเขียนเป็นรายงานที่สมบูรณ์และถูกต้อง ตลอดจนสามารถเขียนใบสั่งยาและ

การเขียนค าสั่งแพทย์เพื่อการดูแลผูป้่วยได้ 

2. วัตถุประสงค์รายวิชา 

2.1 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถ 

2.2 ทราบอาการวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติและแนวทางการวินจิฉัยโรคเบือ้งตน้โดย

สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอาการแสดงทางคลินกิโดยบูรณาการความรู้

พืน้ฐานเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

2.3 ทราบหลักการ วธิีการและมีทักษะการซักประวัติ  การตรวจรา่งกายทั่วไปและการ

ตรวจตามระบบและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2.4 มีทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ในการซักประวัติผู้ป่วยโดยค านึงถึงหลัก

สิทธิผู้ป่วยและบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย (Doctor-patient 

relationship) ได้อย่างเหมาะสม  

2.5 ใช้เครื่องมอืในการตรวจร่างกายและมีทักษะพืน้ฐานทางการแพทย์ที่ส าคัญโดยทราบ

ข้อบ่งช้ี ขอ้หา้มในการตรวจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2.6 มีแนวทางในการเลือกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคได้

ภายใต้ความคุ้มคา่ทางการแพทย์ที่อย่างเหมาะสม 

2.7 ทราบอาการวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติและแนวทางการวินจิฉัยโรคเบือ้งตน้ 

2.8  ในหัวข้อต่อไปนี้ 

 ไข้ 

 อ่อนเพลีย ไม่มแีรง  

 ปวดศีรษะ มึนศรีษะ เวียนศีรษะ หน้ามดื เป็นลม 
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 ภาวะผดิรูป  

 การเจรญิเติบโตไม่สมวัย  

 การเดินผิดปรกติ 

 น้ าหนักเพิ่มขึ้น น้ าหนักตัวลดลง  

 อุบัติเหตุ สัตว์กัดต่อย  

 ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน  

 ปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอดื 

 ตาเหลือง ตัวเหลอืง   

 เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด  

 สะอกึ ส าลัก กลืนล าบาก  

 ท้องเดิน ท้องผูก อุจจาระเป็นเลือด อุจจาระด า  

 ก้อนในท้อง 

 กล้ามเนือ้อ่อนแรง ชัก สั่น กระตุก ชา ซึม ไม่รูส้ติ 

 ปวดหลัง ปวดคอ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนือ้ ปวดกระดูก ปวดข้อ ปวดแขน ปวดขา 

 ข้อฝืดตึง ข้อตดิ 

 เจ็บคอ คัดจมูก น้ ามูกไหล จาม เลือดก าเดาออก 

 ไอ ไอเป็นเลือด หอบเหนื่อย หายใจขัด หายใจไม่อิ่ม เจ็บหนา้อก ใจสั่น เขียวคล้ า 

 นอนกรน 

 บวม ปัสสาวะล าบาก ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะสีผดิปกติ กลั้น

ปัสสาวะไม่ได้   

 ปัสสาวะออกน้อย ปัสสาวะไม่ออก 

 ปัสสาวะมีเลอืดปน ปัสสาวะเป็นกรวดทราย ปัสสาวะเป็นฟอง 

 หนองจากท่อปัสสาวะ  

 แผลบริเวณอวัยวะเพศ 

 ผื่น คัน แผล ฝี สวิ ผวิหนังเปลี่ยนสี ผมร่วง  

 ก้อนที่คอ ก้อนใต้ผิวหนัง ก้อนที่เต้านม  

 ซีด ต่อมน้ าเหลอืงโต 

 จ้ าเลือด จุดเลือดออก เลือดออกงา่ย 

 ตกขาว คันช่องคลอด  

 ตั้งครรภ์ แท้งบุตร ไม่อยากมีบุตร มีบุตรยาก  

 เลือดออกทางช่องคลอด  
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 ประจ าเดือนผิดปกติ ปวดประจ าเดือน  

 คลอดก่อนก าหนด เกินก าหนด 

 เคืองตา ตาแดง ปวดตา ตาแหง้ มองเห็นไม่ชัด ตาบอด ตาโปน ตาเหล่ เห็นภาพ

ซ้อน 

 หูอื้อ การได้ยินลดลง มีเสียงในหู หนองไหลจากหู 

 หงุดหงดิ คลุ้มคลั่ง ประสาทหลอน มีความคิดหลงผิด นอนไม่หลับ เครียด วิตก

กังวล ซึมเศร้า ติดสารเสพติด พยายามฆ่าตัวตาย ท าร้ายตัวเอง 

 การล่วงละเมิด การล่วงละเมิดทางเพศ และการทารุณกรรม 

2.9 เขียนรายงานปัญหาผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง 

2.10 เขียนใบสั่งยาและเขยีนค าสั่งแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

2.11 มีทักษะกระบวนการใชเ้หตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) การตัดสินใจทาง

คลินิก (clinical decision making) และเวชศาสตรเ์ชิงประจักษ์ (evidence-based 

medicine) ในการน าไปประยุกต์ใชใ้นการดูแลผูป้่วยต่อในชั้นคลินิกได้ 

2.12  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

        อาการวิทยาที่พบบ่อย ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผูป้่วย วิธีการสนทนากับผูป้่วย การซัก

ประวัติ ตรวจรา่งกาย การใช้เครื่องมอืในการตรวจ การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานใหส้มบูรณ์

และถูกต้อง การสรุปปัญหาของผู้ป่วย การเขียนใบสั่งยาและการเขียนค าสั่งแพทย์ 

        Symtomatology, doctor and patient relationship, History taking, physical examinations, 

approaches to solving problems, writing prescriptions and medical order interpretation 

 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

12 ช่ัวโมง 12 ช่ัวโมง (สอนเสริม

ตามความตอ้งการของ

นักศึกษาเป็นกลุ่มและ

เฉพาะราย) 

36 ช่ัวโมง 36 ช่ัวโมง 

3. จ  ำนวนชัว่โมงต่อสัปดำห์ท่ีอำจำรยใ์หค้  ำปรึกษำและแนะน ำทำงวชิำกำรแก่นกัศึกษำเป็นรำยบุคคล 
3.1 นกัศึกษำสำมำรถสอบถำมอำจำรยท่ี์สอนบรรยำยไดใ้นช่วงเวลำท่ีมีกำรเรียนกำรสอน และผำ่นระบบ
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สำรสนเทศ 
3.2 นกัศึกษำสำมำรถขอค ำปรึกษำและค ำแนะน ำไดจ้ำกอำจำรยท่ี์ควบคุมกำรปฏิบติักำรเพิ่มเติมในช่วงเวลำ
ท่ีมีกำรเรียนกำรสอน 
3.3 อำจำรยจ์ดัเวลำใหค้  ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล หรือรำยกลุ่มตำมควำมตอ้งกำร 1 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันำ 
          พฒันำผูเ้รียนใหมี้ควำมรับผดิชอบ ปลูกฝังควำมมีวินยั ใฝ่รู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดงัน้ี 

 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมำะสมต่อวชิำชีพ 
 แสดงออกถึงควำมซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและวชิำชีพ เป็นท่ีไวว้ำงใจของผูป่้วยและสังคม 
o แสดงออกถึงบุคลิกภำพอนัเป็นท่ีน่ำเช่ือถือ 
 มีควำมตรงต่อเวลำ และรับผิดชอบต่อกำรนดัหมำย 
 มีควำมรับผดิชอบต่อผูป่้วย และงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
o เขำ้ใจควำมตอ้งกำรและขอ้จำกดั โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเช้ือชำติ ศำสนำ วฒันธรรม เพศ อำย ุ

และเศรษฐำนะ 
 เคำรพในสิทธิของผูป่้วย โดยกำรใหค้วำมจริง รักษำควำมลบั และค ำนึงถึงประโยชน์และควำม

ปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส ำคญั 
 มีควำมเขำ้ใจและสำมำรถใหก้ำรบริบำลสุขภำพโดยมุ่งเนน้คนเป็นศูนยก์ลำง 

   1.2 วธีิกำรสอนท่ีจะใชพ้ฒันำกำรเรียนรู้ 
          - ปลูกฝังใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของเร่ืองกำรตรงต่อเวลำ  
          - อำจำรยผ์ูส้อนสอดแทรกเร่ืองจริยธรรม คุณธรรม ในกำรสอนทุกรำยวชิำ 
          - กำรท ำกิจกรรมกลุ่ม 
     1.3 วธีิกำรประเมินผล 
          แบบประเมินพฤติกรรม เช่น 
          - พฤติกรรมกำรเขำ้เรียน มีคะแนนกำรเขำ้ห้องเรียนตรงเวลำ 
               - พฤติกรรมกำรส่งงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยตำมขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลำ 
           - พฤติกรรมในกำรท ำงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย มีกำรลอกกนัมำส่งมำกนอ้ยขนำดไหน 
           - พฤติกรรมในกำรท ำงำนเป็นกลุ่มใหป้ระสบควำมส ำเร็จ 
   
2. ควำมรู้ 
     2.1 ควำมรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
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 วทิยำศำสตร์กำรแพทยร์ะดบัพื้นฐำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนผูป้ระกอบวชิำชีพเวชกรรม 
 วชิำชีพและทกัษะทำงคลินิกตำมเกณฑม์ำตรฐำนผูป้ระกอบวชิำชีพเวชกรรม 
o กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และระบบบริบำลสุขภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำนผูป้ระกอบวชิำชีพเวชกรรม 
 เวชจริยศำสตร์ตำมเกณฑม์ำตรฐำนผูป้ระกอบวชิำชีพเวชกรรม 
o กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบวชิำชีพเวชกรรมตำมเกณฑม์ำตรฐำนผูป้ระกอบวชิำชีพเวช

กรรม 
o กำรใชย้ำ ผลิตภณัฑ ์และเทคโนโลยดีำ้นสุขภำพอยำ่งเหมำะสม โดยคำนึงถึงควำมคุม้ค่ำใน

เศรษฐศำสตร์คลินิก 
o หลกักำรดำ้นสังคมศำสตร์ มำนุษยวทิยำ และพฤติกรรมศำสตร์ ท่ีจำเป็นสำหรับสร้ำงเสริมเจตคติ 

และสร้ำงควำมเขำ้ใจต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสังคม 
 หลกักำรพื้นฐำนดำ้นระบบคุณภำพ และควำมปลอดภยัของผูป่้วย 

     2.2 วธีิกำรสอน 
-  บรรยำยเก่ียวกบัหลกักำรและทฤษฎีท่ีส ำคญัของเน้ือหำในรำยวชิำ 
- ปฏิบติักำร (laboratory) ใชว้ธีิสำธิต และปฏิบติัจริงในหอ้งปฏิบติักำร 
- กรณีศึกษำ (case study) 
- กำรใชปั้ญหำเป็นฐำน  
- ใหน้กัศึกษำไดศึ้กษำดว้ยตนเอง 

     2.3 วธีิกำรประเมินผล 
- กำรสอบภำคทฤษฎีและปฏิบติักำรหลงัส้ินสุด block 
- ประเมินจำกกำรน ำเสนอและกำรแสดงควำมคิดเห็นในชั้นเรียนกำรอภิปรำยแลกเปล่ียนควำม

คิดเห็นในชั้นเรียน 
- แบบประเมินกำรกระบวนกำรเรียนรู้แบบใชปั้ญหำเป็นฐำน 
- กำรบำ้นท่ีไดรั้บมอบหมำย 

3. ทกัษะทำงปัญญำ 
     3.1 ทกัษะทำงปัญญำท่ีตอ้งพฒันำ 

 ตระหนกัรู้ในศกัยภำพและขอ้ควรพฒันำของตน เพื่อก ำหนดควำมตอ้งกำรในกำรเรียนรู้และพฒันำ
ของตนเอง ไดอ้ยำ่งครอบคลุมทุกดำ้นท่ีจำเป็น 

 สำมำรถวำงแผนและแสวงหำวธีิกำรสร้ำงและพฒันำควำมรู้ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ี
เหมำะสม 

o คิดวเิครำะห์อยำ่งเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วำมรู้ทำงวชิำชีพและดำ้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สำมำรถนำขอ้มูลและหลกัฐำนทั้งดำ้นวทิยำศำสตร์กำรแพทยพ์ื้นฐำนและทำงคลินิก ไปใชใ้นกำร

อำ้งอิงและแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งมีวจิำรณญำณ 
 สำมำรถแสวงหำและแลกเปล่ียนควำมรู้ ฝึกทกัษะ รวมทั้งพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 
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o เลือกใชว้ธีิกำรแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ และบริบททำง
สุขภำพท่ีเปล่ียนไป 

o เลือกใชว้ธีิกำรตรวจโดยเคร่ืองมือพื้นฐำน เคร่ืองมือพิเศษ และกำรตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำร โดย
ค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำและเหมำะสม 

o เขำ้ใจบทบำท คุณประโยชน์ และแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก
เขำ้กบัระบบสุขภำพของประเทศ เพื่อเลือกใชแ้นวทำง หรือส่งต่อผูป่้วยไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

o เขำ้ใจควำมส ำคญัของกำรพฒันำคุณภำพงำน ทั้งสำมำรถปฏิบติัไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 
สำมำรถสร้ำงองคค์วำมรู้จำกกำรปฏิบติังำนประจำวนั และเขำ้ใจในระบบบริหำรจดักำรควำมรู้ 

     3.2 วธีิกำรสอน 
 - กำรจดักิจกรรมกลุ่มกำรใชปั้ญหำเป็นฐำน (PBL) 
 - สอดแทรกกรณีศึกษำ 
     3.3 วธีิกำรประเมินผลทกัษะทำงปัญญำของนกัศึกษำ 
 - แบบประเมินกระบวนกำรกลุ่ม 
 - กำรน ำเสนอหนำ้ชั้นเรียน (presentation) 
 - ประเมินทกัษะกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ           
4. ทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลและควำมรับผดิชอบ 
     4.1 ทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลและควำมรับผดิชอบท่ีตอ้งกำรพฒันำ 

 สำมำรถปรับตวัเชิงวชิำชีพ และมีปฏิสัมพนัธ์อยำ่งสร้ำงสรรคก์บัผูอ่ื้น 
 มีควำมรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ี ต่อสังคม และรับผดิชอบในกำรพฒันำวชิำชีพ องคก์ร และสังคม 

     4.2 วธีิกำรสอน 
 - กำรจดักิจกรรมกลุ่มกำรใชปั้ญหำเป็นฐำน (PBL) 
 - สอดแทรกกรณีศึกษำ 
     4.3 วธีิกำรประเมิน 
 - แบบประเมินกระบวนกำรกลุ่ม 
 - ประเมินทกัษะกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ           
5. ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลข กำรส่ือสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 
     5.1 ทกัษะกำรส่ือสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีตอ้งพฒันำ 
o สำมำรถประยกุตใ์ชห้ลกัตรรกะ คณิตศำสตร์ และสถิติทำงกำรแพทยไ์ดอ้ยำ่งเหมำะสม 
o สำมำรถส่ือสำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน กำรนำเสนอ 

และอวจันภำษำหรือภำษำท่ำทำง รวมทั้งสำมำรถอ่ำนตำรำ และวำรสำรภำษำองักฤษไดอ้ยำ่งเขำ้ใจ 
 สำมำรถขอควำมยนิยอมในกำรรักษำพยำบำลจำกผูป่้วย รวมทั้งสร้ำงควำมมัน่ใจเร่ืองกำรคง

ควำมลบัของผูป่้วย 
 มีทกัษะกำรส่ือสำรในสถำนกำรณ์เฉพำะ ไดแ้ก่ กำรแจง้ข่ำวร้ำย กำรจดักำรเม่ือเกิดขอ้ผดิพลำด 
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โนม้นำ้ว ไกล่เกล่ีย และเจรจำต่อรอง 
 มีทกัษะในกำรรับฟังปัญหำ เขำ้ใจถึงควำมรู้สึกและควำมวติกกงัวลของผูป่้วยและญำติ อีกทั้ง

สำมำรถตอบคำถำม อธิบำย ใหค้ำปรึกษำ และคำแนะนำ โดยเปิดโอกำสใหมี้ส่วนร่วมอยำ่ง
เหมำะสม 

o สำมำรถคน้ควำ้หำขอ้มูลจำกแหล่งต่ำง ๆ โดยใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ รวมทั้งมีวิจำรณญำณใน
กำรประเมินขอ้มูล ดว้ยหลกักำรของวทิยำกำรระบำดคลินิก และเวชศำสตร์เชิงประจกัษ์ 

 มีทกัษะในกำรรับขอ้มูลอยำ่งมีวจิำรณญำณ และแปลงขอ้มูลใหเ้ป็นสำรสนเทศท่ีมีคุณภำพ รวมทั้ง
สำมำรถอ่ำน วเิครำะห์ และถ่ำยทอดขอ้มูลข่ำวสำรแก่ผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งเขำ้ใจ 

 สำมำรถเลือกและใชรู้ปแบบกำรนำเสนอสำรสนเทศ ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 

 สำมำรถบนัทึกเอกสำรทำงกำรแพทยอ์ยำ่งเป็นระบบ ถูกตอ้ง และต่อเน่ือง โดยอำศยัแนวทำง
มำตรฐำนสำกล 

 มีทกัษะในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
     5.2 วธีิกำรสอน 
          - น ำเสนอขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมำะสม เช่น ใชส่ื้อกำรสอน power point ท่ี

น่ำสนใจ ชดัเจน ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ ประกอบกำรสอน 
          - กำรสอนโดยมีกำรน ำเสนอขอ้มูลจำกกำรคน้ควำ้ทำงอินเตอร์เน็ต เพื่อกำรกระตุน้ใหน้กัศึกษำเห็นถึง

ควำมส ำคญัและประโยชน์จำกกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรน ำเสนอและสืบคน้ขอ้มูล 
          - มอบหมำยงำนท่ีตอ้งศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง จำกอินเทอร์เน็ต ส่ือกำรสอน e-learning กำรท ำงำน

หรือกำรบำ้นส่ง มีกำรอำ้งอิงแหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีน่ำเช่ือถือ กำรส่งกำรบำ้นทำงอีเมลล ์
     5.3 วธีิกำรประเมิน 
          - ประเมินจำกกำรน ำเสนอผลงำนหนำ้ชั้นเรียน 
          - ประเมินกำรใช ้e-learning อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
          - ประเมินจำกคุณภำพงำนมอบหมำย ท่ีแสดงถึงกำรสืบคน้ขอ้มูล กำรเลือกใชข้อ้มูล และกำรรู้จกั
แหล่งขอ้มูลท่ีเหมำะสม 
6. ทกัษะพิสัย 
  6.1 ทกัษะพิสัยท่ีตอ้งพฒันำ 

 มีควำมสำมำรถในกำรสังเกตอำกปักิริยำ ท่ำทีของผูป่้วยและญำติ 
 มีควำมสำมำรถในกำรซกัประวติัและตรวจร่ำงกำยผูป่้วยไดอ้ยำ่งครอบคลุมและเหมำะสม 
 มีทกัษะในกำรใหก้ำรดูแลรักษำ และทำหตัถกำรท่ีจำเป็นตำมเกณฑม์ำตรฐำนผูป้ระกอบวชิำชีพเวช

กรรม 
 มีควำมสำมำรถในกำรตรวจและแปลผลโดยเคร่ืองมือพื้นฐำน และกำรตรวจทำงห้องปฏิบติักำรท่ีจำ

เป็นได ้โดยค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำและเหมำะสม 
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  6.2 วธีิกำรสอน 
           - จดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้กำรฝึกทกัษะจำกกำรซกัประวติัและกำรส่งตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำร
ทำงกำรแพทยพ์ื้นฐำนและคลินิก โดยค ำนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งใหถู้กตอ้งและเหมำะสม 
  6.3 วธีิกำรประเมิน 
           - ประเมินผลโดยกำรสังเกตและถำมตอบเพื่อดูพฒันำกำรของทกัษะกำรวเิครำะห์เหตุผลเชิงตรรกะ 
           - ประเมินผลจำกกำรสอบปฏิบติั 

สัญลักษณ์      หมายถึง   ความรับผดิชอบหลัก   /   สัญลักษณ์      หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง   /   เว้นว่าง

หมายถึงไมไ่ดร้ับผดิชอบ  จะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 1.แผนการสอนภาคบรรยาย       

คาบ
เรียนที ่
1,2 

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

 Comprehensive history taking &  physical 
examination & common symptoms 
  

จ านวน
(ช่ัวโมง) 

2 

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
 

นักศึกษาสามารถ  
1. อธิบายหลักการซักประวัติและตรวจ 
ร่างกายได้อย่างถูกต้อง  
2. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
กายวิภาค และสรรีะวิทยา เพื่อมาอธิบาย
อาการที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป 
3. อธิบายพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยา 
ของอาการที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป  
4. ตระหนักถึงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อท่ีใช้ 
บรรยาย,การบ้าน   

e-Learning  

วัตถุประสงค์
หลักสตูร 
3,4,5,6  

  

การ
ประเมินผล 

MCQ, Short  
answer  

ผู้สอน 
 

อ.พญ. กุลศิริ เตียนศร ี

3 Common symptoms in pediatrics 1 นักศึกษาสามารถ 
1. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
กายวิภาค และสรีระวิทยา เพื่อมาอธิบาย
อาการที่พบในเด็ก 
2. อธิบายพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยา
ของอาการที่พบในเด็ก 

บรรยาย, การบ้านe-
Learning 

3,4,5,6 
 

MCQ, Short 
answer 

อ.พญ.อัชฌา พงศ์
พิทักษ์ด ารง 

4 Common symptoms in CVS & RS 
systems 

1 นักศึกษาสามารถ 
1. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน

บรรยาย, การบ้าน e-
Learning 

3,4,5,6 
 

MCQ, Short 
answer 

อ.พญ. พรทิพย์ นิ่มขุน
ทด 
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กายวิภาค และสรีรวิทยา เพื่อมาอธิบาย
อาการที่พบบ่อยในระบบทางเดินหายใจและ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
2. อธิบายพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยา
ของอาการที่พบบ่อยในระบบทางเดินหายใจ
และระบบหัวใจและหลอดเลือด 

5 Common symptoms in GI & KUB 

systems 

1 นักศึกษาสามารถ 
1. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
กายวิภาค และสรีระวิทยา เพื่อมาอธิบาย
อาการที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหารและ
ระบบทางเดินปสัสาวะ 
2. อธิบายพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยา
ของอาการที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหาร
และระบบทางเดินปสัสาวะ 

บรรยาย, การบ้าน,  
e-Learning 

3,4,5,6 
 

MCQ, Short 
answer 

อ. พญ. กุลศิริ เตียน
ศร ี

6 Common symptoms in Eye & ENT  1 นักศึกษาสามารถ 
1. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
กายวิภาค และสรีระวิทยา เพื่อมาอธิบาย
อาการที่พบบ่อยในระบบตา หู คอ จมูก 
2. อธิบายพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยา
ของอาการที่พบบ่อยในระบบตา หู คอ จมูก 

บรรยาย, การบ้าน,  
e-Learning 

3,4,5,6 
 

MCQ, Short 
answer 

อ. นพ. สราวุธ สุขสผุิว 

7 Common symptoms in 
musculoskeletal system  

1 นักศึกษาสามารถ 
1. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
กายวิภาค และสรีระวิทยา เพื่อมาอธิบาย
อาการที่พบบ่อยในระบบกระดูกและ

บรรยาย, การบ้าน,  
e-Learning 

3,4,5,6 
 

MCQ, Short 
answer 

อ. นพ. สุวิทยา เธียร
ประธาน 
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กล้ามเนื้อ 
2. อธิบายพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยา
ของอาการที่พบบ่อยในระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

8 Common symptoms in neurological 
system  

1 นักศึกษาสามารถ 
1. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
กายวิภาค และสรีระวิทยา เพื่อมาอธิบาย
อาการที่พบบ่อยในระบบประสาท 
2. อธิบายพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยา
ของอาการที่พบบ่อยในระบบประสาท 

บรรยาย, การบ้าน,  
e-Learning 

3,4,5,6 
 

MCQ, Short 
answer 

อ. นพ. สราวุธ สุขสผุิว 

9 Common symptoms in OB-GYN 1 นักศึกษาสามารถ 
1. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
กายวิภาค และสรีระวิทยา เพื่อมาอธิบาย
อาการที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 
2. อธิบายพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยา
ของอาการที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์และนรี
เวชวิทยา 

บรรยาย, การบ้าน,  
e-Learning 

3,4,5,6 MCQ, Short 
answer 

อ. พญ. ปัทมา ทองดี 

10 Emergency in medical condition 1 นักศึกษาสามารถ 
1. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
กายวิภาค และสรีระวิทยา เพื่อมาอธิบาย
ภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยทางอายุรกรรม 
2. อธิบายพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยา
ของภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยทางอายุรกรรม 

บรรยาย, การบ้าน,  
e-Learning 

3,4,5,6 MCQ, Short 
answer 

อ. นพ. ณัฐพล อันนา
นนท์ 
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3. บอกอาการและอาการแสดงของภาวะ
ฉุกเฉินทางอายุรกรรมได้ถูกต้อง 

11 Emergency in surgical  condition 1 นักศึกษาสามารถ 
1. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
กายวิภาค และสรีระวทิยา เพื่อมาอธิบาย
ภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยทางศัลยกรรม 
2. อธิบายพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยา
ของภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยทางศัลยกรรม 
3. บอกอาการและอาการแสดงของภาวะ
ฉุกเฉินทางศัลยกรรมได้ถูกต้อง 

บรรยาย, การบ้าน,  
e-Learning 

3,4,5,6 MCQ, Short 
answer 

อ. นพ. ทวีศักดิ์ ทอง
ทวี 

12 Medical report and pharmacologic 

prescription 
2 นักศึกษาสามารถ 

1.อธิบายหลักการเขียนรายงานทางการ
แพทย์และการเขียนใบสั่งยาได้ถูกต้อง 
2. เขียนรายงานทางการแพทย์และการเขียน
ใบสั่งยาได้ถูกต้อง 

บรรยาย, การบ้าน,  
e-Learning 

3,4,5,6 
 

MCQ, Short 
answer 

อ.พญ.กุลศิริ เตียนศร ี
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 1.แผนการสอนภาคปฏิบัติ       

คาบเรียนที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ช่ัวโมง) 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
 

 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อท่ีใช้ 
 

วัตถุประสงค์
หลักสตูร 

 

การประเมินผล 
 
 

ผู้สอน 
 
 

1 History taking & physical examination 
in RS & CVS systems 

3 นักศึกษาสามารถ 
1. ซักประวัตผิู้ป่วยท่ีมีอาการ
ทางด้านระบบทางเดินหายใจและ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดได้
ถูกต้อง 
2. ตรวจร่างกายผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ทางด้านระบบทางเดินหายใจและ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดได ้
อย่างถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1, 2, 3, 4, 7 OSPE, short 
answer 

อ.พญ. พรทิพย์ นิ่มขุน
ทด และคณาจารย์
ส านักวิชา
แพทยศาสตร ์

2 History taking & physical examination 
in GI & KUB systems 

3 นักศึกษาสามารถ 
1. ซักประวัตผิู้ป่วยท่ีมีอาการ
ทางด้านระบบทางเดินอาหารและ
ระบบทางเดินปสัสาวะได้ถูกต้อง 
2. ตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการ
ทางด้านระบบทางเดินอาหารและ
ระบบทางเดินปสัสาวะได ้
อย่างถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1, 2, 3, 4, 7 OSPE, short 
answer 

อ.พญ. กุลศิริ เตียนศรี 
และคณาจารย์ส านัก
วิชาแพทยศาสตร ์

3 History taking & physical examination 
in Eye & ENT 

3 นักศึกษาสามารถ 
1. ซักประวัตผิู้ป่วยท่ีมีอาการ

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1, 2, 3, 4, 7 OSPE, short 
answer 

อ. นพ. สราวุธ สุขสผุิว
และคณาจารย์ส านัก
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ทางด้านระบบตา และหู คอ จมูก 
ได้ถูกต้อง 
2. ตรวจร่างกายผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ทางด้านระบบตา และหู คอ จมูก 
ได้อย่างถูกต้อง 

วิชาแพทยศาสตร ์

4 History taking & physical examination 
in musculoskeletal system 

3 นักศึกษาสามารถ 
1. ซักประวัตผิู้ป่วยท่ีมีอาการ
ทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ 
ได้ถูกต้อง 
2. ตรวจร่างกายผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ 
ได้อย่างถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถกูต้อง 

1, 2, 3, 4, 7 OSPE, short 
answer 

อ.นพ. สุวิทยา เธียร
ประธาน และ
คณาจารย์ส านักวิชา
แพทยศาสตร ์

5 History taking & physical examination 
in neurological system 

3 นักศึกษาสามารถ 
1. ซักประวัตผิู้ป่วยท่ีมีอาการ
ทางด้านระบบประสาทได้ถูกต้อง 
2. ตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการ
ทางด้านระบบประสาทได้อยา่ง
ถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1, 2, 3, 4, 7 OSPE, short 
answer 

อ.นพ. สราวุธ สุขสผุิว
และคณาจารย์ส านัก
วิชาแพทยศาสตร ์

6 History taking & physical examination 
in OB-GYN 

3 นักศึกษาสามารถ 
1. ซักประวัตผิู้ป่วยท่ีมีอาการทางสูติ
ศาสตร์และนรีเวชวิทยาได้ถูกต้อง 
2. ตรวจร่างกายผู้ป่วยท่ีมีอาการทาง
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาได้อย่าง
ถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1, 2, 3, 4, 7 OSPE, short 
answer 

อ. พญ. ปัทมา ทองดี
และคณาจารย์ส านัก
วิชาแพทยศาสตร ์
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7 Medical report and pharmacologic 
prescription 

3 นักศึกษาสามารถ 
1. บันทึกรายงานทางการแพทย์และ
ใบสั่งยาได้ถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1, 2, 3, 4, 7 OSPE, short 
answer 

อ. นพ. ณัฐพล อันนา
นนท์ และคณาจารณ์
ส านักวิชา
แพทยศาสตร ์

8 History taking,  physical examination & 
medical report (simulated patient) I 

3 นักศึกษาสามารถ 
1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย
ผู้ป่วย โดยครอบคลุมทุกระบบได้
อย่างถูกต้อง 
2. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้ถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1 - 7 OSPE, short 
answer 

อ. พญ. กุลศิริ เตียน
ศรี และคณาจารย์
ส านักวิชา
แพทยศาสตร ์

9 Medical reports presentation 3 นักศึกษาสามารถ 
1. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้ถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1 - 7 OSPE, short 
answer 

อ. พญ. กุลศิริ เตียน
ศรี และคณาจารย์
ส านักวิชา
แพทยศาสตร ์

10 History taking,  physical examination & 
medical report (real patient) II 

3 นักศกึษาสามารถ 
1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย
ผู้ป่วยในสถานการณ์จริง โดย
ครอบคลมุทุกระบบได้อย่างถูกต้อง 
2. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้ถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1 - 7 OSPE, short 
answer 

อ. พญ. กุลศิริ เตียน
ศรี และคณาจารย์
ส านักวิชา
แพทยศาสตร ์

11 History taking,  physical examination & 
medical report (real patient) III 

3 นักศึกษาสามารถ 
1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย
ผู้ป่วยในสถานการณ์จริง โดย
ครอบคลมุทุกระบบได้อย่างถูกต้อง 
2. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้ถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1 - 7 OSPE, short 
answer 

อ.พญ. กุลศิริ เตียนศรี
และคณาจารย์ส านัก
วิชาแพทยศาสตร ์
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12 History taking,  physical examination & 
medical report (real patient) III  

3 นักศึกษาสามารถ 
1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย
ผู้ป่วยในสถานการณ์จริง โดย
ครอบคลมุทุกระบบได้อย่างถูกต้อง 
2. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้ถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1 - 7 OSPE, short 
answer 

อ.พญ. กุลศิริ เตียนศรี
และคณาจารย์ส านัก
วิชาแพทยศาสตร ์

13 POL 3 นักศึกษาสามารถ 
1. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ 
ทางด้านกายวิภาค และสรีรวิทยา 
เพื่อมาอธิบายโรคทีพ่บได้บ่อยในเวช
ปฏิบัต ิ
2. บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ 
ทางพยาธิวิทยาและพยาธสิรีรวิทยา
เพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยในเวช
ปฏิบัติทั่วไป 
3. สามารถร่วมกันท างานเป็นทีมได้ 

ฝึกปฏิบัตไิด ้
อย่างถูกต้อง 

1 - 7 OSPE, short 
answer 

อ.  พญ. กุลศิริ เตยีน
ศรี และคณาจารย์
ส านักวิชา
แพทยศาสตร ์
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2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ผลกำร 
เรียนรู้  

วธีิกำรประเมิน คำบท่ีประเมิน สัดส่วนของกำร 
ประเมิน 

1,4 
4 

กำรเขำ้เรียน เจตคติ 
กำรเขำ้ประเมินออนไลน์ (ระบบ reg) 

1-12 
13 

10 % 

1,2,3,5 กำรบำ้น,  pre/post  test, e-learning 1-12 20 % 
1,2,3,4,5 กำรฝึกปฏิบติั  20 % 
1,2,3,4,5 PBL  10 % 
2,3 กำรสอบ end block 

- MCQ, short assay/assay, MEQ 
- OSPE 

13 40 % แบ่งเป็น 
20% 
20% 

 
 

การวัดและการประเมินผล (Measurements and Evaluations) 
การประเมินความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ (formative assessment) โดยทดสอบก่อนเรียน วิเคราะห์ โดยให้เวลา 10 นาที 

การประเมินความรู้ความสามารถ (summative assessment) โดยสอบข้อเขียน 

การก าหนดเกณฑ์ผ่าน/ตก (Minimal Passing Level; MPL) 

1. ก าหนด MPL จาก 100% โดยใช้ 

() Item-based method โดยให้กรรมการจ านวน ..... คนก าหนดเกณฑ์ผ่าน/ตกโดยใช้ 

  (   ) Angoff   (   ) Nedelsky   (  ) Modified Nedelsky   (   ) Ebel 

  โปรดแนบรายงานการก าหนด difficult factor ในรูปของ excel file มาด้วย 

(   ) Cohen’s method  โดยก าหนด level of knowledge ..... % และใช้ percentile ที่ .....  

(   ) Fixed percentage method ที่ ...... % 

2. การเปิดสอนเพิ่มเติม 

(   ) เปิดสอน 

(   )  ไมเ่ปิดสอน 

(   )  คณะอนุกรรมการฯ รายวิชาจะพิจารณาภายหลงั 
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การให้สัญลักษณ์อ่ืนๆ (A, B+, B, C+, C, D+, D) 

1. Fixed percentage method 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ A เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า .....80. % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ B+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ...... 75 % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ B เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ......70 % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ C+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ......65 % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ C เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ......60 % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ D+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ......55 % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ D เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า ......50 % 

2. Based on MPL 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ A เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ...30... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ B+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ...25... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ B เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ..20.... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ C+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ..15.... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ C เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ..10.... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ D+ เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL + ...5... % 

นักศึกษาจะได้สญัลักษณ์ D เมื่อไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า MPL  

3. ให้สัญลักษณ์ A เมื่อนักศึกษาไดค้ะแนน 

- ไม่น้อยกว่า mean + ..0.7... SD เมื่อ mean ≥ ..75 %....(ดีเลิศ) 

- ไม่น้อยกว่า mean + ..0.9... SD เมื่อ ...75.... > mean ≥  .70.....(ดีมาก) 

- ไม่น้อยกว่า mean + ..1.1... SD เมื่อ ....70... > mean ≥  ...65...(ดี) 

จากนั้นแบ่งคะแนนระหว่างเกณฑใ์ห้สัญลักษณ์ A และ MPL เป็น 6 ช่วงเท่าๆ กัน 

4. อื่นๆ โปรดระบุ .................................... 
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การก าหนดคุณลักษณะของข้อสอบ (table of Specification) 
   Type of MCQ Type of evaluation 

ภาคทฤษฎีคาบที่  จ านวน
ข้อ 

คะแนน Recall Interpretation Problem-
solving 

 

1 10 10 1 3 6 MCQ , short answer  
2 10 10 1 3 6 MCQ, short answer 

3 10 10 1 3 6 MCQ, short answer 
4 10 10 1 3 6 MCQ, short answer 
5 10 10 1 3 6 MCQ, short answer 
6 10 10 1 3 6 MCQ, short answer 
7 10 10 1 3 6 MCQ, short answer 
8 10 10 1 3 6 MCQ, short answer 
9 10 10 1 3 6 MCQ, short answer 
10 10 10 1 3 6 MCQ, short answer 
11 10 10 1 3 6 MCQ, short answer 
12 10 10 1 3 6 MCQ, short answer 
 

   Type of MCQ Type of evaluation 
ภาคปฏิบัติคร้ังท่ี  จ านวน

ข้อ 
คะแนน Recall Interpretation Problem-

solving 
 

1 3 30  2 1 OSPE, short answer 
2 3 30  2 1 OSPE, short answer 

3 3 30  2 1 MCQ, short answer 
4 3 30  2 1 MCQ, short answer 
5 3 30  2 1 OSPE, short answer 
6 3 30  2 1 OSPE, short answer 
7 3 30  2 1 OSPE, short answer 
8 3 30  2 1 MCQ, short answer 
9 3 30  2 1 MCQ, short answer 
10 3 30  2 1 OSPE, short answer 
11 3 30  2 1 OSPE, short answer 
12 3 30  2 1 OSPE, short answer 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
o Leonard G. Gomella, Clinician's Pocket Reference, 11th Edition 
o Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks; Ganong’s Review of Medical 

Physiology, 23rd edition 
o คู่มือหัตถการทางคลินิกพ้ืนฐานเบื้องต้น/งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ; 

บรรณาธิการ, วราวุธ สุมาวงศ,์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา. –พิมพ์ครั้งแรก.– กรุงเทพฯ : ชัยเจริญ, 2540. 
o Karl J. Kreder, Jr, MD, & Richard D. Williams, MD : Smith's General Urology, Chapter 5. Urologic 

Laboratory Examination 
o บทน าคลินิก = Introduction to medicine / บรรณาธิการ, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา: งานแพทยศาสตร์ศึกษา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2540 
o Steven R. Hahn, MD, & Mitchell D. Feldman, MD, MPhil. Behavioral Medicine: A Guide for 

Clinical Practice , Chapter 8. Families   
o วิทยา ศรีดามา,บรรณาธิการ. การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย. โครงการต าราจุฬาอายุรศาสตร์ 
o ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วติณรงค์, กมลวรรณ จุตวิรกุล บรรณาธิการ. Manual of Medical Diagnosis.

โครงการต าราจุฬาอายุรศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. มิถุนายน 2552  
o Anthony S. Fauci, Eugene Braunwald, Dennis L. Kasper et. al. Harrison's Principles of Internal 

Medicine, 17edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. 2008. 
o Richard F. LeBlond, Donald D. Brown, Richard L. DeGowin. DeGowin's Diagnostic Examination, 

9th edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. 2009. 
o Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi. Bates’ guide to physical examination and history taking.9th 

edition.LWW. 2007 
o กุลศิริ เตียนศรี, เฟ่ืองฟ้า เบญจโอฬาร, ปัทมา ทองดี บรรณาธิการ. หลักการซักประวัติและตรวจร่างกาย. 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. พิมพ์ครั้งที่ 1, 2557 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
           เอกสารสอนเสริมที่จัดท าโดยอาจารย์ผู้สอน 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
                 - 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาท าได้โดย 

- แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ใช้รูปแบบการประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่
ออกแบบส าหรับการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด หรือระบบ e-learning ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเพ่ือเป็นช่องทางใน
การสื่อสารกับนักศึกษา 

- ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและน าเสนอต่อคณะกรรมการส านักวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ท าได้โดย 

- การประเมินโดยคณาจารย์ในสาขา 
- ผลการสอบของนักศึกษา 
- ผลการประเมินเนื้อหาวิชา ประเมินผู้สอนที่ท าโดยนักศึกษาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลัย 
3. การปรับปรุงการสอน 
    หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถน ามาปรับปรุงการสอน เช่น  การท างานเดี่ยว/คู่/กลุ่ม 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน การปรับเนื้อหาในบางหัวข้อให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ทางคลินิก 
นอกจากนี้อาจมีการวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
    กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
ท าได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา โดยมีการประเมินข้อสอบ และ
ผลประเมินการเรียนของนักศึกษาน าเสนอต่อคณะกรรมการส านักวิชา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    โดยน าผลจาก 
    - ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณาจารย์ของสาขา  
    - การรายงานรายวิชาของอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
    - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกล
ยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพื่อ
น าเข้าทีป่ระชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงรายวิชา
ส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 
 


