มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ตรี  โท  เอก

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา CMD ๑๑๐๑ ศัพทแพทย (Medical Terminology)
สาขาวิชา การแพทยแผนจีน คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
CMD ๑๑๐๑
ศัพทแพทย
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Medical Terminology
๒. จํานวนหนวยกิต ๓ (๒-๐-๔) หนวยกิต
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ (บังคับ)
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยธวัช บูรณถาวรสม
๔.๒ อาจารยผสู อน
อาจารยธวัช บูรณถาวรสม
๕. สถานที่ติดตอ
E – Mail tawat_us@yahoo.com
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๑ / ชั้นปที่ ๒
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได
ประมาณ ๔๐ คน
๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) …...............................................................
๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี) …...............................................................
๙. สถานที่เรียน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หน้า | ๑
รายวิชาศัพทแพทย สาขาวิชาการแพทยแผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  โท  เอก

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง วันที่.....15....เดือน....กรกฎาคม....พ.ศ. ..2562
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรูดานศัพทแพทย สามารถอาน ฟง เขียน และแปลศัพทไดถูกตอง สามารถใชศัพท
แพทยพื้นฐานเพื่อสื่อสารกับอาจารยและเพื่อนรวมชั้นเรียนได นอกจากนี้เพื่อเปนการฝกความมีวินัยในการเรียน ตรง
ตอเวลา รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อเตรียมตัวใหนักศึกษาสามารถเขาใจพื้นฐานของรากศัพททางการแพทย สามารถอาน ฟง เขียน และ
แปลศัพทไดถูกตอง เพื่อประโยชนในการเรียนรูเพิ่มเติมในวิชาเฉพาะตอไปได

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
ความหมายของคํ า ศั พ ท ก ารแพทย แ ผนป จ จุ บั น วิ ธี ก ารอ า น ฟ ง เขี ย น และแปลศั พ ท โดย
ประกอบดวยคําศัพททั่วๆ ไปทางการแพทยในชีวิตประจําวัน ศัพทเฉพาะโรคที่พบบอย
Reading, listening, writing and translation of the meaning of general medical terms in daily life,
specific medical terms in common diseases.

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๓๐ ชั่วโมง
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ ครั้ง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)

ไมมี

ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๖๐ ชั่วโมง
(๔ ชั่วโมง x ๑๕ ครั้ง)

หนา | ๒
รายวิชาศัพทแพทย สาขาวิชาการแพทยแผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  โท  เอก

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
(ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล ตัวอยางเชน ๑ ชั่วโมง / สัปดาห)
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผสู อน หองพักอาจารยแพทยแผนจีน ชั้น ๑ อาคาร วิทยาลัยสหเวชาสตร
คณะ/วิทยาลัย
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํ งาน / มือถือ หมายเลข ....๐๘๗-๗๙๐๕๔๐๘
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail): tawat_us@yahoo.com
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน
(Facebook/Twitter/Line)......................................................................................
๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร
(Internet/Webboard)...............................................................................................

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
๑. คุณธรรมจริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา






(๑.) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(๒.) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(๓.) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(๔.) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
(๕.) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสื่อ
(๒) มอบหมายใหจัดทําแบบฝกหัด
(๓) มอบหมายงานกลุม
รายวิชาศัพทแพทย สาขาวิชาการแพทยแผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

หนา | ๓

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  โท  เอก

๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และความรับผิดชอบงานตองานทีไ่ ดรับ
(๒) สังเกตจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน







๒.ความรู
๒.๑ ผลการเรียนรู
(๑.) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(๒.)สามารถประยุก ตค วามรูทั ก ษะ วิเ คราะหป ญ หา และใชเ ครื่อ งมือ ที่เ หมาะสมกั บการแกไ ข
ปญหา
(๓.)สามารถติดตามความกาวหนาเชิงวิชาการในวิชาชีพ รวมทั้งการนําไปประยุกต
(๔.) สามารถบูรณาการความรูและทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสือ่
(๒) ทําแบบฝกหัด
๒.๓ วิธีการประเมินผล

(๑) สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบ
(๒) การนําเสนอสรุปการอานคําศัพทที่เกี่ยวของ
๓.ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา






(๑.) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(๒.) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค และ
เชื่อมโยงอยางเปนองครวม
(๓.) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(๔.) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

๓.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสือ่
(๒) ทําแบบฝกหัด
๓.๓ วิธีการประเมินผล

(๑) ทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาคดวยขอสอบ
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

หนา | ๔
รายวิชาศัพทแพทย สาขาวิชาการแพทยแผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  โท  เอก

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา








(๑.) สามารถสื่อสารกับอาจารยและเพื่อนรวมวิชาชีพหรือสหสาขาทางสาธารณสุขใหเขาใจตรงกัน
เกี่ยวกับความหมายของศัพท
(๒.) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุม
ทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(๓.) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔.) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(๕.) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(๖.) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทงั่ ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง

๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายแบบฝกหัด
๔.๓ วิธีการประเมินผล



(๑) ทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาคดวยขอสอบ
๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(๑.) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม



(๒.) สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหา
ที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค



(๓.)สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม

๕.๒ วิธีการสอน
(๑) ทําแบบฝกหัด
๕.๓ วิธีการประเมินผล

(๑) ทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาคดวยขอสอบ
๖.ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
๖.๑ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ


(๑.) สามารถปฏิบั ติงานด านการแพทยแผนจี น ไดอ ยางมีคุณภาพและเปน ไปตามมาตรฐานของ
หนา | ๕
รายวิชาศัพทแพทย สาขาวิชาการแพทยแผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  โท  เอก



(๒.) สามารถปฏิบัติงานในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน วินิจฉัย ติดตามการรักษา และเฝาระวัง
โรคใหกับผูใชบริการ ชุมชน และสังคม



(๓.) ติดสินใจเลือกวิธีบําบัดรักษาผูปวยอยางถูกตองเหมาะสม



(๔.) สามารถแสดงภาวะผูน ําในการบริหาร การปฏิบัติงาน การทํางานในชุมชน

๖.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสื่อ
(๒) มอบหมายใหจัดทํารายงาน
(๓) มอบหมายงานกลุม
๖.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และความรับผิดชอบงานตองานทีไ่ ดรับ
(๒) สังเกตจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน

๗. ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
๗.๑ ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพที่ตองพัฒนา


(๑.) มีสุขนิสัยที่สงเสริมตอการดูแลรักษาสุขภาพ



(๒.) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพไดอยางเหมาะสม

๗.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสื่อ
(๒) มอบหมายใหจัดทํารายงาน
(๓) มอบหมายงานกลุม
๗.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และความรับผิดชอบงานตองานที่ไดรับ
(๒) สังเกตจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน
หมายเหตุ
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฏอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
รากศัพท คําเติมหนา คําตอทาย
๑

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช
บรรยายรากศัพทตางๆ ที่ใชบอย และ
๒

๒

ศัพทแพทยทั่วไปที่ใชในชีวิตประจําวัน

๒

๓

อิ ริ ย า บ ถ ตํ า แ ห น ง แ ล ะ ก า ร
เคลื่อนไหว

๒

๔

อาการของผูปวย

๒

๕

อาการแสดงของผูปวย

๒

ความหมายของคําเติมหนาและคํา
ตอทาย ฝกการออกเสียง การเขียน
ใหทําแบบฝกหัด ฝกจับคูกันทดสอบ
ความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน
บรรยายคําศัพทที่คนทั่วไปและ
บุคลากรทางสาธารณสุขใชสื่อสารกัน
ฝกการออกเสียง การเขียน ใหทํา
แบบฝกหัด ฝกจับคูก ันทดสอบ
ความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน
บรรยายคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
ตําแหนงของผูปวย ทาทาง และการ
เคลื่อนไหวตางๆ ฝกการออกเสียง
การเขียน ใหทําแบบฝกหัด ฝกจับคู
กันทดสอบความจําในศัพทที่เรียนแต
ละวัน
บรรยายคําศัพทที่เกีย่ วกับสิ่งที่ผูปวย
บอก หรือ สิ่งที่แพทยถามอาการ
เจ็บปวยตางๆ ฝกการออกเสียง การ
เขียน ใหทําแบบฝกหัด ฝกจับคูก ัน
ทดสอบความจําในศัพทที่เรียนแตละ
วัน
บรรยายคําศัพทที่เกี่ยวกับสิ่งที่แพทย
ตรวจพบจากาการตรวจรางกาย ฝก
การออกเสียง การเขียน ใหทําแบบ
ฝกหัด ฝกจับคูก ันทดสอบความจําใน

ผูสอน
อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

๖

การบันทึกทางการแพทย

๒

๗

โรคที่พบบอย

๒

๘

โรคที่พบบอย

๒

๙

สอบกลางภาค

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
ศัพทที่เรียนแตละวัน
บรรยายรูปแบบการเขียนบันทึกทาง
การแพทยและศัพทที่เกี่ยวของ
รางกาย ฝกการออกเสียง การเขียน
ใหทําแบบ ฝกหัด ฝกจับคูก ันทดสอบ
ความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน
บรรยายเนื้อหาโรคที่พบบอย และ
ศัพทที่สําคัญที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของโรคนั้นๆ ฝกการออกเสียง การ
เขียน ทําแบบฝกหัด ฝกจับคูท ดสอบ
ความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน
บรรยายเนื้อหาโรคที่พบบอย และ
ศัพทที่สําคัญที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของโรคนั้นๆ ฝกการออกเสียง การ
เขียน ทําแบบฝกหัด ฝกจับคูท ดสอบ
ความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน

๒

สอบวัดผลกลางภาคดวยขอเขียน
อัตนัย ๓๐ ขอ ๓๐ คะแนน
บรรยายเนื้อหาโรคที่พบบอย และ
ศัพทที่สําคัญที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของโรคนั้นๆ ฝกการออกเสียง การ
เขียน ทําแบบฝกหัด ฝกจับคูท ดสอบ
ความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน
บรรยายเนื้อหาโรคที่พบบอย และ
ศัพทที่สําคัญที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของโรคนั้นๆ ฝกการออกเสียง การ
เขียน ทําแบบฝกหัด ฝกจับคูท ดสอบ
ความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน
บรรยายเนื้อหาโรคที่พบบอย และ
ศัพทที่สําคัญที่เกี่ยวของกับเนื้อหา

๑๐

โรคที่พบบอย

๒

๑๑

โรคที่พบบอย

๒

๑๒

โรคที่พบบอย

๒

ผูสอน
อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม
อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ของโรคนั้นๆ ฝกการออกเสียง การ
เขียน ทําแบบฝกหัด ฝกจับคูท ดสอบ
ความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน

๑๓

โรคที่พบบอย

๒

๑๔

โรคที่พบบอย

๒

๑๕

โรคที่พบบอย

๒

๑๖

ยาที่ใชบอยและการบริหารยา

๒

๑๗

สอบปลายภาค

๒

บรรยายเนื้อหาโรคที่พบบอย และ
ศัพทที่สําคัญที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของโรคนั้นๆ ฝกการออกเสียง การ
เขียน ทําแบบฝกหัด ฝกจับคูท ดสอบ
ความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน
บรรยายเนื้อหาโรคที่พบบอย และ
ศัพทที่สําคัญที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของโรคนั้นๆ ฝกการออกเสียง การ
เขียน ทําแบบฝกหัด ฝกจับคูท ดสอบ
ความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน
บรรยายเนื้อหาโรคที่พบบอย และ
ศัพทที่สําคัญที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของโรคนั้นๆ ฝกการออกเสียง การ
เขียน ทําแบบฝกหัด ฝกจับคูท ดสอบ
ความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน
บรรยายชื่อยาพื้นฐานที่ใชบอยและ
วิธีการบริหารยา ฝกการออกเสียง
การเขียน ทําแบบฝกหัด ฝกจับคูทด
สอบความจําในศัพทที่เรียนแตละวัน

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

สอบวัดผลกลางภาคดวยขอเขียน
อัตนัย ๔๐ ขอ ๔๐ คะแนน

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

อาจารย
ธวัช บูรณถาวรสม

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา
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(Curriculum Mapping) ตามทีก่ ําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน)
ผลการ
สัปดาหที่
สัดสวน
วีธีการประเมินผลการเรียนรู
เรียนรู
ประเมิน
ของการประเมินผล
๑.๑, ๒.๑,
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
ทุกสัปดาห
๑๐ %
๓.๑,๔.๑,๔.๒
,
๑.๒ , ๑.๓ , การจัดการงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
๓, ๖, ๑๒
๑๐%
๒.๒, ๒.๓ , รายงาน/โครงงาน...
๓.๒, ๔.๑ ,
๔.๒ ,๕.๑,
๕.๒
๑.๒ , ๒.๑, วิพากษและตอบคําถามดู
ทุกสัปดาห
๑๐%
๒.๒ ,
๔.๒,๕.๒
๑.๑ ,๒.๑ , สอบกลางภาคและปลายภาค
๙, ๑๗
๗๐%
๓.๒
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
•
•
•
•
•
•
•

หนังสือศัพทแพทยพื้นฐาน (ร.อ.นพ.พงษศักดิ์ เจริญงามเสมอ)
ศัพทแพทยศาสตรอังกฤษ-ไทย (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
DORLAND’S ILLUSTRATED: Medical Dictionary Twenty-fifth Edition (Authorized Reprint)
ศ.ดร. วิทย เที่ยงบูรณธรรม : NEW SE-ED’S ENGLISH-THAI / THAI-ENGLISH DICTIONARY
LISRARY EDITION : NEW MODEL THAI-ENGLISH DICTIONARY
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
Oxford Concise Medical Dictionary

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
•

Hand-out

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
•

Medical Dictionary
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑. นําผลจากขอเสนอในการปรับปรุงการเรียนการสอนของนักศึกษา
๒. การประเมินการสอนจากแบบสอบถามทายการเรียนทุกหนวยการเรียน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
(ระบุวธิ ีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูส งั เกตการณ ทีมผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เปนตน)
๑. ผลการสอบ/การเรียนของนักศึกษา
๒. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. พิจารณาขอเสนอในการปรับปรุงการเรียนการสอนของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไวอยางไร
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน)
๑. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
๒. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อรวมกันหาแนวทางหรือการวางแผนปรับปรุงพัฒนารายวิชา
๓. ประชุม/สัมนากลุม ผูสอน เพื่อปรับปรุง ผลิตและจัดหาสื่อนวัตกรรมใหมๆใหเหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน
ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือ
สําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน)
๑. ผูสอนอภิปรายถึงผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา
๒. มีคณะกรรมการวิชาการตรวจสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)
ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคเรียนตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาการคิด
และการตัดสินใจ
หนา | ๑๑
รายวิชาศัพทแพทย สาขาวิชาการแพทยแผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา ☑ตรี  โท  เอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา



หมวดรายวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา CMD

๑

ความรู

ความรับผิดชอบหลัก
๒

๓

๔

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะทางปญญา

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

ทักษะ
การสง
เสริมสุข
ภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

 ความรับผิดชอบรอง

๕

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๑๑๐๑
รายวิชาศัพท
แพทย

                           

(Medical
Terminology)
ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ
หน้า | ๑๒
รายวิชาศัพทแพทย สาขาวิชาการแพทยแผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

