รายละเอียดของรายวิ ชา
Course Specification
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิ ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Name of Institution

ChandrakasemRajabhat University

วิ ทยาเขตจันทรเกษม

วิ ทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

Chandrakasem

Alternative Medical College

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
Section 1: General Information
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา Course code and title
TRCM2402การตรวจวิ นิจฉัย·ในการแพทย์แผนจีน 1(Diagnostics of TCM 1)
2. จานวนหน่ วยกิ ตNumber of credits
๕ (๕-๐-๑๐)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา Program and course categories
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต/หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางการแพทย์
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผส้ ู อน Coursecoordinator(s) andlecturer(s)
1 แพทย์จนี เสกข์วศิ ษิ ย์ แสงฟ้ าธนสุข
(MR.SEKWISIT SANGFATHANASUK)
2 แพทย์จนี ธนภัทร จินตกุล
(MR.THANAPAT JINTAKUN)
5. ชัน้ ปี ที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่ เปิ ดสอน Semester/Yearofstudy
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชัน้ ปี ท่ี 3 / ปี การศึกษา 2/2559
6. รายวิ ชาที่เกี่ยวข้อง
ไม่ม ี
NONE
7. สถานที่เรียน Location
ห้องเรียน 33-802 อาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8. วันที่ จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด Lastupdatedofthecoursedetails
7 พฤศจิ กายน 2559

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
Section 2: Purposes and Objectives
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา Purposes of the course
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิ นิจฉัยโรคโดยใช้วิธีทางการแพทย์แผนจีน
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการใช้หลักการพื้นฐานการวิ นิจฉัยแบบต่ างๆของการแพทย์แผนจีน
3. เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้และทักษะในการตรวจวิ นิจฉัยเพื่อนาไปปฏิ บตั ิ ทางคลิ นิกและนาความรู้ไปใช้
ประกอบกับรายวิ ชาการแพทย์แผนจีนอื่นๆต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา Objectivesofcoursedevelopment/modifications
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
Section 3: Description and Implementation
1. คาอธิ บายรายวิ ชา Course Description
การวินิจฉัยโรคตามระบบอวัยวะภายใน การวินิจฉัยโรคจากหลักแปดประการ อวัยวะตันทัง้ ห้า และการวินิจฉัยโรค
ตามระดับชัน้ ภูมติ า้ นทาน แบบต่าง ๆ รวมทัง้ การฝึกปฏิบตั โิ ดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย์
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semeter
บรรยาย Lecture
(ชัวโมง/ภาคการศึ
่
กษา
hours/semester)

ปฏิบตั กิ าร Practice
(ชัวโมง/ภาคการศึ
่
กษา
hours/semester)

ศึกษาด้วยตนเอง Self-study
(ชัวโมง/ภาคการศึ
่
กษา
hours/semester)

สอนเสริม Extra Class
(ชัวโมง/ภาคการศึ
่
กษา
hours/semester)

90

มี

180

ไม่ม ี

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
Number of hours per week for academic guidance to individual students

2 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
Section 4: Learning Outcomes Development
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่ ม่งุ หวังจะพัฒนานักศึกษา
Expected learning outcomes
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม Moral and Ethics
คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
Morals and Ethics that need to be
developed
รายการ List
1.1 ซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1 .3 มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม จิ ต
สาธารณะ และมีค วามภาคภู ม ิใ จใน
เอกลัก ษณ์ ไ ทย ท านุ บ ารุ ง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทัง้ เป็ นพลเมือง
ดีของสังคม
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
1.5 เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคม รวมทัง้ เคารพ
สิทธิของผูอ้ ่นื

วิ ธีการสอน
Teaching Methods

วิ ธีการประเมิ นผล
Evaluation

รายการ List
รายการ List
การกาหนดข้อตกลงในการเรียนใน 1. มีนักศึกษาเข้าชัน้ เรียนภายใน 30
ด้านความรับผิดชอบ การตรงต่อ นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เวลา ความมีวินัย การแต่ งกาย
2. ส่งงานตามที่กาหนดร้อยละร้อย
จรรยาบรรณในวิ ชาชีพ การเคารพกฏ 3.การแต่งกายของนักศึกษา
ข้อบังคับตลอดจนอาจารย์ผสู้ อนเข้า
– ออก จากห้ องสอนตรงต่อเวลา
เพื่อเป็ นแบบอย่าง ด้านความซื่อสัตย์
เช่น ไม่ลอกงาน รับผิดชอบงานที่
ได้รบั มอบหมาย ไม่ทุจริ ตในการ
สอบ

2. ด้านความรู้ Knowledge
ความรู้ที่ต้องได้รบั
Knowledge that needs to be obtained

วิ ธีการ วิ ธีการ
สอน ประเมิ นผ
Teaching
ล
Methods Evaluatio
n

รายการ List
รายการ รายการ
1.มีค วามรู้และความเข้ าใจเกี่ ย วกับหลักการและทฤษฏี ที่ ส าคัญ การแพทย์แผนจี น สาขา List
List

ต่ างๆตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบโรคศิ ลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และการนาไป 1. บรรยาย 1. ประเมิน
ประกอบ จากคะแนน
ประยุกต์ใช้ รวมทัง้ ติ ดตามความก้าวหน้ าทางวิ ชาการอยู่เสมอ
เอกสาร สอบกลาง
การเรียน ภาคและ
การสอน คะแนนสอบ
2.
ปลายภาค
แบบฝึกหัด 2. สังเกต
/ฝึกปฏิบตั /ิ จาก
สอบกลาง พฤติกรรม
ภาคและ ใน
ปลายภาค ห้องเรียน
3.งานที
ได้รบั
มอบหมาย

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
Intellectual skills that need to be
developed

วิ ธีการสอน
Teaching Methods

รายการ List
รายการ List
ให้นกั ศึกษาได้ฝึกกระบวนการ
1.ใฝ่ รู้ สามารถนาความรู้และความ
คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาด้าน
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่
การแพทย์แผนจีน เช่น การ
สาคัญศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาใช้
ซักถาม การเรียกตอบเป็ น
แก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ
รายบุคคล ทาแบบฝึกหัด
2.มีทกั ษะในการวางแผนรักษา
สามารถเลือกเทคนิ คกระบวนการ
และอุปกรณ์ เครื่องมือใช้ ได้อย่าง
เหมาะสม

วิ ธีการประเมิ นผล
Evaluation
รายการ List
1. สังเกตจากพฤติกรรมจากการเรียน
ในห้องเรียน
2. ประเมินจากคะแนนสอบต่างๆ
3. ซักถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ ว ข้องกับ
เนื้อหาวิชา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
Interpersonal skills and

วิ ธีการสอน
Teaching Methods

วิ ธีการประเมิ นผล
Evaluation

responsibilities that need to be
developed
รายการ List
รายการ List
4.1 มีภาวะผูน้ า สามารถทางานร่วมกับ การถามตอบในชัน้ เรียน
ผู้ อ่ื น ทั ้ง ใน ฐาน ะผู้ น าแล ะผู้ ต าม ที่ ดี
ตลอดจนเปิ ดกว้า งในการรับ ฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานทัง้ งาน
อิสระและงานทีท่ าร่วมกับผูอ้ ่นื และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ่นื

รายการ List
1. สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
2. ผลงานทีม่ อบหมาย

5. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical,
communication and information technology skills
ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา
Numerically analytical,
communication and information
technology skills that need to be
developed

วิ ธีการสอน
Teaching Methods

วิ ธีการประเมิ นผล
Evaluation

รายการ List
รายการ List
รายการ List
1.มีทกั ษะและความรู้ภาษาจีน
จัดการเรียนการสอนให้มกี ารใช้ทงั ้ 1. สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
ภาษาไทยและภาษาจีนเช่น การใช้ 2. ประเมินจากคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาประเทศอื่น
เอกสารประกอบการสอนเป็ น
เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
ภาษาจีนและ การค้นคว้าเพิ่ มเติ ม
และจาเป็ น

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
Section 5: Teaching and Evaluation Plan
1. แผนการสอน Teaching Plan
สัปดา หัวข้อ/
จานวน จานวน จานวน
ห์ที่ รายละเอียด ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
Week Items/content บรรยาย ปฏิ บตั ิ ศึกษา
Number Number ด้วย
oflectur oflabho ตนเอง
ehours urs Number

กิ จกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
Teaching&Learning
activities/teachingmaterials

ผูส้ อน
Lecturer

ผูส้ อน
เพิ่ มเติ
ม
Additi
onalLe
cturer

01

02

หลักการพืน้ ฐาน ๕
ตรวจวินิจฉัยใน
การแพทย์แผน
จีน ทัง้ 4 วิธ ี ,
สังเกตุสภาพ
ร่างกายโดยรวม
ความสัมพันธ์
ของโรคและ
เปลีย่ นแปลง
ของโรค
การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การมอง

0

ofselfho
urs
๑๐
บรรยายโดยใช้ PowerPoint เอกสารประกอบ พจ.เสกข์วศิ ษิ ย์
และกิจกรรมในชัน้ เรียน
แสงฟ้ าธนสุข พจ.ธนภัทร
จินตกุล

0

๑๐

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ

พจ.เสกข์วศิ ษิ ย์ แสงฟ้ าธนสุข
พจ.ธนภัทร

03

การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การมอง

0

๑๐

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ

04

การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การมอง

0

๑๐

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ

จินตกุล
พจ.เสกข์วศิ ษิ ย์
แสงฟ้ าธนสุข
พจ.ธนภัทร
จินตกุล
พจ.เสกข์วศิ ษิ ย์
แสงฟ้ าธนสุข
พจ.ธนภัทร
จินตกุล

05

06

การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การฟั งและดม

การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย

0

0

๑๐

๑๐

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ

พจ.เสกข์วศิ ษิ ย์
แสงฟ้ าธนสุข

จาลองการตรวจวินิจฉัย

พจ.ธนภัทร

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ

จินตกุล
พจเสกข์วศิ ษิ ย์

การฟั งและดม

07

08
09

การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การฟั งและดม

แสงฟ้ าธนสุข

0

๑๐

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ

พจ.ธนภัทร
จินตกุล
พจเสกข์วศิ ษิ ย์
แสงฟ้ าธนสุข
พจ.ธนภัทร
จินตกุล

สอบกลางภาค
บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ,วิเคราะห์กลุ่ม

การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การฟั งและดม
การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การซักถาม

0

๑๐

0

๑๐

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ,วิเคราะห์กลุ่ม

11

การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การซักถาม

0

๑๐

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ,วิเคราะห์กลุ่ม

12

การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การซักถาม

0

๑๐

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ,วิเคราะห์กลุ่ม,ปฏิบตั ิ

พจเสกข์วศิ ษิ ย์
แสงฟ้ าธนสุข
พจ.ธนภัทร
จินตกุล
พจเสกข์วศิ ษิ ย์
แสงฟ้ าธนสุข
พจ.ธนภัทร
จินตกุล
พจเสกข์วศิ ษิ ย์
แสงฟ้ าธนสุข

การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การคลาชีพจร

0

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ,วิเคราะห์กลุ่ม,ปฏิบตั ิ
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จินตกุล
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การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การคลาชีพจร

0

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ,วิเคราะห์กลุ่ม,ปฏิบตั ิ
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การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การคลาชีพจร

0

๑๐

บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ เอกสาร
ประกอบ,วิเคราะห์กลุ่ม,ปฏิบตั ิ

พจเสกข์วศิ ษิ ย์
แสงฟ้ าธนสุข
พจ.ธนภัทร
จินตกุล

16

การตรวจวินิจ ๕
วินิจฉัยโรคด้วย
การคลาชีพจร

0

๑๐
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พจ.ธนภัทร
จินตกุล
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้
วิ ธีการประเมิ น
สัปดาห์ที่ประเมิ น สัดส่วนของการประเมิ น
Learningoutcomes
EvaluationMethods
Week
PercentageofEvaluation
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 4.1, 4.2,
1. กิจกรรมในชัน้ เรียน
1-16
๔๐%
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
2. การเช็คชื่อในชัน้ เรียน
3. การบ้าน
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, สอบครัง้ ที่ 1
8
๔๐%
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
(สอบกลางภาค)
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, สอบครัง้ ที่ 2
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
(สอบปลายภาค)

17

๒๐%

ดูจากจากผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านที่ พิจารณาตามความเหมาะสมของ
มุง่ หวังจะพัฒนานักศึกษา
ผลการเรียนรู้
Expected learning outcomes (หมวด Learning outcomesแต่ละวิชา
ที่ 4) ว่าในรายวิชานี้ สามารถวัดและ ทีต่ อ้ งการวัด
ประเมินผลได้ และจากวิธกี ารใด)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
Section 6: Teaching Materials
1. ตาราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials
เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละหัวข้อเรือ่ งและแบบฝึกหัด
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ Otherimportantmaterialsandinformation
.การตรวจวิ นิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน หวัง อี้ ฉิ น (บรรณาธิ การ).พิ มพ์ครัง้ ที่ 15 ปักกิ่ ง.สานักงานพิ มพ์การแพทย์
สมุนไพรจีนประเทศสาธารณะประชาชนจีน.ค.ศ.2004
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา Otherrecommendedmaterialsandinformation
1..ลือชา วนรัตน์ ,ทัศนี ย์ ฮาซาไนน์ , เย็นจิ ตร เตชะดารงสิ น(บรรณาธิ การ). ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเบื้องต้ น .
พิ มพ์ครัง้ ที่ 1 . กรุงเทพมหานคร : สานักงานกิ จการโรงพิ มพ์องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์,2551

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
Section 7: Course Evaluation and Improvement
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course effectiveness by
students
ให้นกั ศึกษาประเมินผลการสอนโดยใช้วธิ ปี ระเมินการเรียนการสอน พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน Teachingevaluationstrategies
- ผลการสอบของนักศึกษาผล
- การสังเกตการณ์ การเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน
3. การปรับปรุงการสอน TeachingImprovement
อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธกี ารสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาแล้วจัดทาแฟ้ มสะสมงาน
รายวิชา และรายงานผลการดาเนิน การของรายวิชา (มคอ. 5) ทุ กภาคการศึก ษา ตามที่ค ณะก าหนดให้และมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อหารือปั ญหาการเรียนรูข้ องนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา Reviewofstudents’ academicperformance
กรรมการพัฒนาหลักสูต รและมาตรฐานการศึกษาทาหน้ าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยประเมิน
คุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนในรายวิชา
5 . ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ร า ย วิ ช า
Coursereviewandimprovementplan
จากผลการประเมิ นและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิ ชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิ ชาเพื่อให้เกิ ดคุณภาพมากขึ้นปรับปรุงรายวิ ชาทุก 3 ปี

หมวดอื่นๆ
Section Other
1. การจัดการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาจากการวิ จยั หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
Teaching and learning development through learning management from research and knowledge
management process
2. การบูรณาการกระบวนการวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์กบั กระบวนการจัดการเรียนการสอน
Integrating research process or innovation to teaching and learning process
3. การบูรณาการงานบริ การวิ ชาการแก่สงั คมกับกระบวนการเรียนการสอน
Integrating academic services to teaching and learning process

ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา...............................................................
(แพทย์จนี เสกข์วศิ ษิ ย์ แสงฟ้ าธนสุข)
ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา...............................................................
(แพทย์จนี ธนภัทร จินตกุล)
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