หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๕๑
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
อักษรยอ
ภาษาอังกฤษ
อักษรยอ

:
:
:
:

แพทยแผนไทยบัณฑิต (การแพทยแผนไทย)
พท. บ. (การแพทยแผนไทย)
Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)
B. TM. (Thai Traditional Medicine)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทยแผนไทยใหมีความรู ทักษะ วิสัยทัศน ความสามารถ
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ที่เกี่ยวของกับการแพทยแผนไทยดวยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตอวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการแพทยแผนไทยตอบสนองกับความตองการของสังคม
และทองถิ่น รวมถึงบูรณาการภูมิปญญาไทยดานการแพทยแผนไทยแบบองครวม เพื่อปองกัน
สงเสริม รักษา และฟนฟูสุขภาพของประชาชน
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
3.2.1 เพื่อใหมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัย รักษา บําบัด ปองกัน ฟนฟูและ
การสงเสริมสุขภาพดวยองคความรูแพทยแผนไทยอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
3.2.2 เพื่อใหมีความสามารถในการศึกษา วิจัย คนควา พัฒนาและบูรณาการการแพทย
แผนไทย
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3.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตอวิชาชีพและความรับผิดชอบ
ตอสังคม
3.2.4 เพื่อใหมีความสามารถในการจัดการและใหบริการการดูแลสุขภาพของประชาชน
โดยใชกระบวนการทางการแพทยแผนไทยแบบองครวม
3.2.5 เพื่อสรางบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการสืบทอดภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย

4. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หมวด 2 ขอ 9 ดังนี้
4.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือไดรับอนุปริญญา
หรือเทียบเทาเปนอยางต่ําจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองในกรณีเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตอเนื่อง
4.2 ไมเปนคนวิกลจริต โรคติดตอรายแรง หรือโรคอันซึ่งสังคมรังเกียจ

5. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
สอบคัดเลือกตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด โดยผานกระบวนการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบา นจอมบึ ง และใช ระบบการคัด เลื อ กผ า นหนว ยงานภาครัฐ เอกชน และองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น

6. ระบบการศึกษา
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ขอ 5 ดังนี้ ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน
2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจจัด
ใหมีการศึกษาภาคฤดูรอนโดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง
เทากับการศึกษาภาคปกติ

7. ระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ขอ 11.1 ดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา
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8. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ขอ 11 ดังนี้ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต
ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนได
ไมเกิน 9 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
การเทียบโอนรายวิชาใหเปนไปตามหลักเกณฑและประกาศดังนี้
8.1 หลักเกณฑทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545
8.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรื่องแนวปฏิบัติการเทียบโอนความรูและ
ประสบการณจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพและประสบการณการ
ทํางาน
8.3 สําหรั บผู ที่สอบผ านไดรับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะสาขาการแพทย แผนไทย
สามารถเทียบโอนไดตามรายวิชาที่ตรงกันดังนี้ เวชกรรมไทยไมเกิน 6 หนวยกิต เภสัชกรรมไทย
ไมเกิน 5 หนวยกิต ผดุงครรภไทยไมเกิน 3 หนวยกิต และนวดไทยไมเกิน 3 หนวยกิต ทั้งนี้ให
เปนไปตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด

9. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
9.1

การวัดผล
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หมวด 4 ขอ 16 ดังนี้
9.1.1 ประเภทคะแนนที่มีระดับคะแนน ใหมีระดับคะแนน คาระดับคะแนน และ
ความหมายของคาระดับคะแนน มีดังนี้
ระดับคะแนน A คาระดับคะแนน = 4.0 = ดีเยี่ยม (excellent)
ระดับคะแนน B+ คาระดับคะแนน = 3.5 = ดีมาก (very good)
ระดับคะแนน B คาระดับคะแนน = 3.0 = ดี (good)
ระดับคะแนน C+ คาระดับคะแนน = 2.5 = คอนขางดี (above average)
ระดับคะแนน C คาระดับคะแนน = 2.0 = พอใช (average)
ระดับคะแนน D+ คาระดับคะแนน = 1.5 = ออน (below average)
ระดับคะแนน D คาระดับคะแนน = 1.0 = ออนมาก (poor)
ระดับคะแนน E คาระดับคะแนน = 0 = ตก (fail)
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9.1.2 ประเภทคะแนนที่ไมมีคาระดับคะแนน มีดังนี้
PD
= ผานดีเยี่ยม (Pass with Distinction)
P
= ผาน (Pass)
F
= ไมผาน (Fail)
I
= ยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชเฉพาะกรณีที่นักศึกษามีงาน
บางสวนในวิชานั้นยังไมสมบูรณ แตมีผลการเรียนอยางอื่น ๆ
ของวิชานั้นตลอดภาคการศึกษาเปนที่พอใจของอาจารยผูสอน
W
= ถอน (Withdraw) ใชสําหรับบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอน
รายวิชานั้นในกรณีลาพักการศึกษาหรือวิชาเลือกที่ไดรับอนุมัติ
ไปเรียนวิชาอื่นแทน
การแกไขคะแนนที่ไมมีคะแนน I
จะตองแกไขใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นภาค
การศึกษาปกติถัดไป หากพนภาคการศึกษาดังกลาวใหถือวานักศึกษาผูนั้นสอบตกรายวิชานั้น
เวนแตไดรับอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัดรายวิชานั้น
9.2 การสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี หมวด 7 ดังนี้ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองผานการเขารวม
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและมี ค า ระดั บ คะแนนคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สํ า นึ ก ในความเป น ไทย
มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น ครบตามเกณฑตามประกาศของมหาวิทยาลัย ศึกษารายวิชาตาง ๆ
ครบถวนและสอบไดตามหลักสูตร โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต 2.00
ขึ้นไป ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่สอบตกหรือรายวิชาอื่นทดแทนแลวในกรณีสอบตก
ในรายวิ ช าที่ เ ป น วิช าเลือ กเสรี อาจยื่ น คํ า ร อ งแสดงความจํ า นงขอรับ อนุ ปริ ญ ญาหรื อ ปริ ญ ญา
ต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาและคณบดี เ จ า สั ง กั ด ตามลํ า ดั บ ภายใน 60 วั น นั บ แต วั น เป ด เรี ย นของ
ภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาคาดวาจะสอบไดหนวยกิตครบถวนตามหลักสูตรได
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10. หลักสูตร
10.1 จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 123 หนวยกิต
10.2 โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา
- กลุมวิชาภาษาและสื่อสาร ใหเรียนไมนอ ยกวา
- กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา 3 แตไมเกิน
- กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน
- กลุมวิชาสรางเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
และนโยบายของรัฐบาลใหเรียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
- กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- กลุมวิชาชีพ
- กลุมวิชาเลือก
- กลุมวิชาการฝกประสบการณทางวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
10.3 รายวิชา
10.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหเรียนไมนอยกวา
1) กลุมวิชาภาษาและสื่อสาร ใหเรียนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
GE 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE 1102 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน
GE 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
GE 1104 การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE 1105 วาทการ

123
33
12
6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
84 หนวยกิต
28 หนวยกิต
38 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
33 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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GE 1106
GE 1107
GE 1108
GE 1109
GE 1110
GE 1111

การอานและเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเบือ้ งตน
ภาษาเกาหลีเบือ้ งตน
ภาษาพมาเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต แตไมเกิน
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
GE 2101 จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวติ ที่ดี
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมเกิน
GE 2102 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
GE 2103 สุนทรียภาพของชีวิต
GE 2104 สารสนเทศศึกษา
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
GE 3101 วิถีไทย
GE 3102 วิถีโลก
GE 3103 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
GE 3104 กฎหมายเกีย่ วกับชีวิตประจําวัน
GE 3105 เศรษฐศาสตรทั่วไป

6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
GE 4101 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
GE 4102 การคิดและการตัดสินใจ
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
GE 4103 คณิตศาสตรการเงิน
GE 4104 คณิตศาสตรประยุกต

9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE 4105
GE 4106
GE 4107
GE 4108
GE 4109
GE 4110

เคมีเพื่อชีวิต
ชีววิทยากับการดํารงชีวิต
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวติ
งานชางเบื้องตน
เกษตรเพื่อชีวติ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

5) กลุมวิชาสรางเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
และนโยบายของรัฐบาล ใหเรียน
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
GE 5101 สุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
GE 5102 เศรษฐกิจพอเพียง

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

10.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ บังคับเรียน
TM 1011 รางกายมนุษย 1
TM 1012 รางกายมนุษย 2
TM 1013 รางกายมนุษย 3
TM 1014 สุขภาพจิตและจิตวิทยาการดูแลรักษาสุขภาพ
TM 1015 การสรางเสริมสุขภาพวิถีไท
TM 1016 ระบบสุขภาพของประเทศ
TM 1017 พฤกษศาสตรพื้นบาน
TM 1018 การวิจยั ทางสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา
TM 1211 ปรัชญาและพืน้ ฐานการแพทยแผนไทย
TM 1212 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 1
TM 1213 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 2

114 หนวยกิต
28 หนวยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-2-4)
2(2-0-2)
1(1-0-1)
3(2-3-4)
3(2-2-4)
3(2-2-4)
2(2-0-2)
2(2-0-2)

2) กลุมวิชาชีพ บังคับเรียน
TM 1221 เวชกรรมไทย 1
TM 1222 เวชกรรมไทย 2
TM 1223 เวชกรรมไทย 3

38 หนวยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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TM 1224
TM 1321
TM 1322
TM 1323
TM 1324
TM 1421
TM 1422
TM 1423
TM 1424
TM 1425

เวชกรรมไทย 4
เภสัชกรรมไทย 1
เภสัชกรรมไทย 2
เภสัชกรรมไทย 3
เภสัชกรรมไทย 4
การนวดไทย 1
การนวดไทย 2
การนวดไทย 3
การผดุงครรภไทย 1
การผดุงครรภไทย 2

3) กลุมวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
TM 0111 ความเปนครูและวิธีการถายทอดการแพทยแผนไทย
TM 0112 การทําธุรกิจแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
TM 0113 พิธีกรรมทางการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
TM 0114 วรรณกรรมการแพทยแผนไทย
TM 0115 โหราศาสตรไทย
TM 0116 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
TM 0211 คอมพิวเตอรสําหรับแพทยแผนไทย
TM 0212 ภาษาอังกฤษสําหรับแพทยแผนไทย
TM 0213 ระเบียบวิธีวิจัยแพทยแผนไทย
TM 0214 มนุษยวิทยา สิ่งแวดลอมและพิษวิทยา
TM 0215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาแพทยแผนไทย
TM 0216 หลักโภชนาการแพทยแผนไทย
TM 0221 กายภาพบําบัดและการฟน ฟูสุขภาพ
TM 0222 ธรรมชาติบําบัดและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
TM 0223 สปาและการดําเนินการธุรกิจสปา
TM 0224 สุขภาพความงาม
TM 0225 เทคโนโลยีสมุนไพร
TM 0226 ธรรมานามัย
TM 0227 การสัมมนา

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
6 หนวยกิต
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
2(1-2-2)
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TM 0228
TM 0229

ปญหาพิเศษ
สาธารณสุขทั่วไป

2(1-2-2)
2(1-2-2)

4) กลุมวิชาการฝกประสบการณทางวิชาชีพ
12 หนวยกิต
TM 1501 ฝกประสบการณวิชาชีพเวชกรรมไทย
4(400)
TM 1502 ฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย
3(300)
TM 1503 ฝกประสบการณวิชาชีพการผดุงครรภไทย
2(200)
TM 1504 ฝกประสบการณวิชาชีพการนวดไทย
3(300)
10.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยไมซ้ํา
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ และไมเปนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10.4 แผนการศึกษา (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
รหัสวิชา
GE 1101
GE 2101
GE 5101
TM 1011
TM 1016
TM 1017
TM 1211
TM 1212

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวติ ที่ดี
3(2-2-5)
สุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
รางกายมนุษย 1
3(2-3-4)
ระบบสุขภาพของประเทศ
1(1-0-1)
พฤกษศาสตรพื้นบาน
3(2-3-4)
ปรัชญาและพืน้ ฐานการแพทยแผนไทย
3(2-2-4)
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 1
2(2-0-2)
รวม
21 หนวยกิต
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รหัสวิชา
GE 1103
GE 1107
GE 4102
GE 5102
TM 1321
TM 1012
TM 1212
TM 0116

รหัสวิชา
GE 1102
GE 2102
GE 3101
GE 4101
TM 1013
TM 1322
TM 1424

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ภาษาจีนเบื้องตน
3(2-2-5)
การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
เภสัชกรรมไทย 1
3(2-3-4)
รางกายมนุษย 2
3(2-3-4)
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 2
2(2-0-2)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ
2(1-2-2)
รวม
22 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(2-2-5)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(2-2-5)
วิถีไทย
3(2-2-5)
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
รางกายมนุษย 3
3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
การผดุงครรภไทย 1
3(2-3-4)
รวม
21 หนวยกิต
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รหัสวิชา
TM 1221
TM 1323
TM 1421
TM 1425
TM 1014
TM 0115
TM 0223

รหัสวิชา
TM 1222
TM 1324
TM 1422
TM 0212
TM 1503

รหัสวิชา
TM 1223
TM 1423
TM 1502

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
เวชกรรมไทย 1
3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทย 3
3(2-3-4)
การนวดไทย 1
3(2-3-4)
การผดุงครรภไทย 2
3(2-3-4)
สุขภาพจิตและจิตวิทยาการดูแลรักษาสุขภาพ
3(2-2-4)
โหราศาสตรไทย
2(1-2-2)
สปาและการดําเนินธุรกิจสปา
2(1-2-2)
รวม
18 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
เวชกรรมไทย 2
3(2 – 3)
เภสัชกรรมไทย 4
3(2 – 3)
การนวดไทย 2
3(2 – 3)
ภาษาอังกฤษสําหรับแพทยแผนไทย
2(1-2-2)
ฝกประสบการณวิชาชีพการผดุงครรภไทย
2(200)
รวม
13 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
เวชกรรมไทย 3
3(2-3-4)
การนวดไทย 3
3(1-6-4)
ฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย
3(300)
รวม
9 หนวยกิต
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รหัสวิชา
TM 1224
TM 1015
TM 0114
TM 1504

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
เวชกรรมไทย 4
3(2-3-4)
การสรางเสริมสุขภาพวิถีไทย
2(2-0-2)
วรรณกรรมการแพทยแผนไทย
2(1-2-2)
ฝกประสบการณวิชาชีพการนวดไทย
3(300)
รวม
10 หนวยกิต

รหัสวิชา
TM 1018
TM 0228
TM 1501

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
การวิจยั ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
3(2-2-4)
ปญหาพิเศษ
2(1-2-2)
ฝกประสบการณวิชาชีพเวชกรรมไทย
4(400)
รวม
9 หนวยกิต

10.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
GE 1101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสาร
และการสืบคนศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียน
โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝกการสรุปความ การ
ตีความ การขยายความ การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลรวมทั้งการนําเสนองาน
ทางวิชาการ
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GE 1102

การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Reading Skills in English
การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะพื้นฐานทางดานการอาน ไดแก การสังเกต
องคประกอบของคําและการเดาความหมายจากรองรอยในบริบท ผูเรียนสามารถ
ใชเทคนิคตางๆ ในการอานเพื่อความเขาใจ เชน สกิมมิ่ง สแกนนิ่ง การใชคํา
อางอิง การอานเพื่อหาหัวเรื่อง การอานเพื่อจับใจความ การอานเพื่อหาขอมูล
เฉพาะเรื่อง และการใชพจนานุกรมในการคนหาและตรวจสอบความหมายของ
คําศัพทที่ไดจากการเดาความ ตลอดทั้งการมีทักษะการอานเพื่อหาขอความและ
บทความสั้นๆ จากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส

GE 1103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
การพัฒนาทั กษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการติดต อสื่อสารใน
สถานการณตางๆ เชน การทักทาย การแนะนําตัวเองและผูอื่น การขอบคุณ การ
ขอโทษ การกล าวลา การขอและการใหขอมูล การใหคําแนะนํา การแสดง
ความรูสึกตางๆ การพูดคุยเกี่ยวกับอากาศ ตลอดทั้งการถามและการบอกทาง
เปนตน

GE 1107

ภาษาจีนเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Chinese Language
ฝกทักษะภาษาทั้ง 4 แบบบูรณาการสําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานความรู
ภาษาจีนมากอน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใช
ในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การแนะนําตัวเองและผูอื่น การบอกเวลา การ
ซื้อขายของ นอกจากนี้ยังฝกอานขอความสั้นๆ และการเขียนประโยคพื้นฐาน

GE 2101

กลุมวิชามนุษยศาสตร
จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวติ ที่ดี
3(2-2-5)
Ethics for Good Life
ศึกษาอุดมคติของการดําเนินชีวิต เกณฑการตัดสินทางจริยธรรม ตาม
หลักปรัชญาตางๆ และศึกษา อุดมคติ หลักคําสอนแนวทางดําเนินชีวิตเพื่อการ
บรรลุอุดมคติของศาสนาตางๆ ตลอดจนใหมีการฝกอบรมสมาธิตามแนวศาสนา
ในวิธีตางๆ ดวย
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GE 2102

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(2-2-5)
Human Behavior and Self Development
ศึ ก ษาความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย ป จ จั ย พื้ น ฐานของ
พฤติกรรมดานชีววิทยา ดานสังคมวิทยา ดานจิตวิทยาและดานจริยธรรม ปรัชญา
ในการศึกษาตน การพัฒนาตนและการเสริมสรางทักษะชีวิต ทฤษฎีและเทคนิค
การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ภาวะผูตาม การแกไข
ปญหาความขัดแยงและการเสริมสรางความสุขในชีวิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร

GE 3101

วิถีไทย
3(2-2-5)
Thai Living
ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้ง
ในเมืองและชนบทจากอดีตถึงปจจุบัน วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปญหา
และแนวทางขจั ด ป ญ หาสั ง คมไทย โดยการศึ ก ษาการพั ฒ นาโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบานและทองถิ่น การดําเนินชีวิตแบบ
เพียงพอ ตลอดถึงวิสัยทัศนดานสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองที่คน
ไทยอยากเห็น
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

GE 4101

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2–2-5)
Computer and Information Technology
ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพลและ
มีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การประมวลผลขอมูล การจัดการขอมูล การใช
งานโปรแกรมประยุ ก ต การแสวงหาความรู แ ละการสื่ อ สารข อ มู ล บนระบบ
เครือขาย คอมพิวเตอรและจากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลตาง ๆ รวมถึง
การเคารพสิทธิทางปญญา
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GE 4102

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย ความคิ ด สร า งสรรค การ
วิ เ คราะห ข อ มู ล และข า วสาร ตรรกศาสตร แ ละการให เ หตุ ผ ล กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสน และ
การประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
กลุมวิชาสรางเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาล

GE 5101

สุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
3(2-2-5)
Health and Recreation for Quality of Life
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข า ย คุ ณ ค า ความสํ า คั ญ ความจํ า เป น และ
ประโยชนของสุขภาพทั้งกาย จิตใจ รวมทั้งการนํากิจกรรมการออกกําลังกาย
กีฬา และกิจกรรมนันทนาการมาประยุกตใชใหเปนประโยชนและมีคุณคาตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

GE 5102

เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ความหมายของเศรษฐกิจ การผลิต การแลกเปลี่ยน การตลาด การบริโภค
ระบบเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาตามแนวทางโลกาภิ วั ต น ความหมายเศรษฐกิ จ
พอเพียง ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตาม
แนวพระราชดําริ แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กรณีตัวอยาง เศรษฐกิจ
พอเพียงในประเทศไทย

16

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
TM 1011

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
รางกายมนุษย 1
3(2-3-4)
Human Body 1
ศึ ก ษากายวิ ภ าค สรี ร วิ ท ยาในคนปกติ แ ละในภาวะเกิ ด พยาธิ ส ภาพ
การตรวจประเมินการปฐมพยาบาลและการใหคําแนะนําเพื่อปองกันการเกิดโรค
ของระบบกระดูก ขอตอ และกลามเนื้อ

TM 1012

รางกายมนุษย 2
3(2-3-4)
Human Body 2
ศึ ก ษากายวิ ภ าค สรี ร วิ ท ยาในคนปกติ แ ละในภาวะเกิ ด พยาธิ ส ภาพ
การตรวจประเมินการปฐมพยาบาลและการใหคําแนะนําเพื่อปองกันการเกิดโรค
ของระบบประสาท ศึกษาระบบตอมไรทอ ระบบภูมิคุมกน และการรับรูของ
รางกาย

TM 1013

รางกายมนุษย 3
3(2-3-4)
Human Body 3
ศึ ก ษากายวิ ภ าค สรี ร วิ ท ยาในคนปกติ แ ละในภาวะเกิ ด พยาธิ ส ภาพ
การตรวจประเมินการปฐมพยาบาลและการใหคําแนะนําเพื่อปองกันการเกิดโรค
ของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต เลือดและน้ําเหลือง ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบขับถายปสสาวะ และระบบสืบพันธุ

TM 1014

สุขภาพจิตและจิตวิทยาการดูแลรักษาสุขภาพ
3(2-2-4)
Metal Health and Psychology
ศึกษาสุขภาพกายและจิต สาเหตุ ประเภท ปญหา วิธีการแกไขและ
ปองกันโรคที่เกิดจากสุขภาพจิต ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยา อาทิ ทฤษฎีจิตวิเคราะห
ทฤษฎีรวมสมบูรณบําบัด ทฤษฎีจิตวิทยาเอกัตตบุคคล เปนตน รวมถึงจิตวิทยา
การบําบัดรักษาและปองกันโรค
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TM 1015

การสรางเสริมสุขภาพวิถไี ท
2(2-0-2)
Reinforcing Health Thai Way
ศึกษาหลักการและวิธีการดูแลสุขภาพ การสรางเสริม การปองกันโรค
และบํ า บั ด ความเจ็ บ ป ว ย และการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพตามกรรมวิ ธี ก ารแพทย
แผนไทย ไดแก วิถีชีวิตและการกิน การอยูอยางไทย อาหารสมุนไพร พืชผัก
พื้นบาน การอบไอน้ําสมุนไพร การสูดไอน้ําสมุนไพร การประคบสมุนไพร
การนวดตนเอง การลางพิษ การออกกําลังกาย และการสรางเสริมสุขภาพแบบ
องครวม

TM 1016

ระบบสุขภาพของประเทศ
1(1-0-1)
Health System of Thailand
ศึกษาความหมาย องคประกอบของระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณะและ
นโยบายรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ การปฏิรูป
ระบบสุขภาพ สถานภาพของระบบการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานไทย

TM 1017

พฤกษศาสตรพื้นบาน
3(2-3-4)
Local Botany
ศึกษาสัณฐานวิทยาของพืช เซลลพื้นฐานของพืช หลักการจําแนกพืช
ตามอนุกรมวิธาน ชื่อวิทยาศาสตร และความสําคัญของชื่อวิทยาศาสตร โดยเนน
พื ช ที่ มี คุ ณ ค า ทางยาที่ มี อ ยู ใ นท อ งถิ่ น ศึ ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพ
การอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนจากพันธุพืชอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึง
วั ฒ นธรรมความเชื่ อ และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การขยายพั น ธุ เพาะพั น ธุ พื ช
การจัดระบบขอมูลและแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพืชทองถิ่น

TM 1018

การวิจัยทางสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา
3(2-2-4)
Research in Sociology and Anthropology
ศึกษากระบวนการวิธีการในการคนควาดานสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา
สถานการณ ประสบการณ ความคิดเห็น ทัศนคติ การยอมรับ การประเมินผล
สิ่งที่เปนไปไดและไมได รูปแบบขั้นตอนกระบวนการคนควาเพื่อใหไดขอสรุป
ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร

18

TM 1211

ปรัชญาและพืน้ ฐานการแพทยแผนไทย
3(2-2-4)
Philosophy and Base of Thai Tradition Medicine
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแพทยแผนไทย การแพทยแผนไทย
ภาคตาง ๆ ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการแพทยไทย ศาสนา วัฒนธรรม
และความเชื่อที่เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม
ความสั มพั น ธ ร ะหว างวั ฒนธรรมไทยและวัฒ นธรรมตะวันออกกั บ การแพทย
แผนไทย ศึกษาหลักการและความแตกตางของการแพทยแผนไทยในปจจุบันกับ
การแพทยพื้นบาน รวมถึงแนวทางวิธีการสืบทอดวิชาการแพทยแผนไทย

TM 1212

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 1
2(2-0-2)
Professional Ethics and Law 1
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ และพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย พรอมทั้งพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง
และอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติ

TM 1213

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 2
2(2-0-2)
Professional Ethics and Law 2
ศึกษาพระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง และอื่น ๆ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติ และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการแพทย
แผนไทย
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กลุมวิชาชีพเฉพาะ
TM 1221

เวชกรรมไทย 1
3(2-3-4)
Thai Medicine 1
ศึกษาทฤษฎีการแพทยแผนไทย การกําเนิดมนุษย เบญจขันธ มหาภูตรูป
สมุฎฐานแหงโรคซึ่งสัมพันธกับ ธาตุ ฤดูกาล อายุ เวลา สถานที่ อาหาร และ
พฤติกรรม การปรับสมดุลของวาตะ ปตตะ เสมหะ ตามหลักคัมภีรวรโยคสาร
หลักการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค ตามคัมภีรสมุฎฐานวินิจฉัย คัมภีรโรคนิทาน
คัมภีรธาตุ วิภังค และคัมภีรธาตุวิว รณ การบันทึกประวัติผูป วย แนวทางการ
บําบัด การเลือกใชยาแผนไทย และการสงตอผูปวย รวมถึงใหเขาใจหลักการและ
วิธีการในการตรวจวินิจฉัยแบบสมัยใหมและแบบแผนปจจุบัน

TM 1222

เวชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
Thai Medicine 2
ศึกษาโรคไขตาง ๆ ในคัมภีรฉันทศาสตร คัมภีรตักศิลา คัมภีรสิทธิสาร
สงเคราะห โรคปาก หู คอ จมูก และตา ในคัมภีรมุขโรค คัมภีรอภัยสันตา
แนวทางการวินิจฉัย บําบัด การเลือกใชยาแผนไทย และการสงตอผูปวย

TM 1223

เวชกรรมไทย 3
3(2-3-4)
Thai Medicine 3
ศึกษาโรคที่เกี่ยวกับมารดาและเด็กในคัมภีรปฐมจินดา โรคโลหิตและ
ระดูสตรีในคัมภีรมหาโชติรัต โรคในคัมภีรกษัย โรคลมในคัมภีรชวดารและ
คัมภีรมัญชุสาระวิเชียร แนวทางการวินิจฉัย บําบัด การเลือกใชยาแผนไทยและ
การสงตอผูปวย

TM 1224

เวชกรรมไทย 4
3(2-3-4)
Thai Medicine 4
ศึกษาโรคเกี่ยวกับอุจจาระธาตุพิการในคัมภีรธาตุบรรจบ คัมภีรอติสาร
และคัมภีรอุทรโรค โรคปสสาวะพิการในคัมภีรมุจฉาปกขันติกา โรคผิวหนังใน
คัมภีรไพจิตมหาวงศ และคัมภีรวิถีกุฎฐโรค โรคฝในคัมภีรอติสาร และคัมภีร
ทิพยมาลา แนวทางการวินิจฉัย บําบัด การเลือกใชยาแผนไทยและการสงตอผูปวย
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TM 1321

เภสัชกรรมไทย 1
3(2-3-4)
Thai Pharmacy 1
ศึกษาจรรยาเภสัช หลักเภสัช 4 ประการ หลักและขอควรระวังในการ
ใชยาสมุนไพร ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแหงชาติ บัญชียาสามัญประจํา
บาน สมุนไพรในการสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรที่มีพิษ สมุนไพรพื้นบาน
และสมุนไพรที่เปนพืชเศรษฐกิจ

TM 1322

เภสัชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
Thai Pharmacy 2
ศึกษาเภสัชวัตถุ หลักการพิจารณาและจําแนกเภสัชวัตถุ ประเภทของ
เภสัชวัตถุ การรูจักพืชวัตถุ สัตววัตถุ และธาตุวัตถุ ชื่อสามัญ ชื่อทองถิ่น และ
ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อพอง สวนที่ใช สารประกอบที่สําคัญ สรรพคุณของตัวยา ตัว
ยาที่ใชแทนกันได ชวงเวลาของการเก็บยา การเก็บรักษาตัวยา ศึกษาสรรพคุณ
เภสัช รสของตัวยา รสยาประธาน ความสัมพัน ธระหวางรสยากับสรรพคุณ
ความสัมพันธระหวางรสยาแกตามธาตุ ฤดู ผิวพรรณ วัย และสวนของรางกาย
การเขากันหรือปฏิกิริยาตอกันระหวางรสยากับรสยา และรสยากับโรค

TM 1323

เภสัชกรรมไทย 3
3(2-3-4 )
Thai Pharmacy 3
ศึกษาคณาเภสัช ประเภทของคณาเภสัช จุลพิกัด พิกัดยา พิกัดพิเศษ และ
มหาพิกัด ศึกษาการแบงกลุมยาสมุนไพรตามโรคและอาการปวย การวิเคราะห
ตํารับยา การชั่ง-ตวง-วัด หลักการและวิธีการปรุงยา การใชกระสายยา การแตงสี
กลิ่นและรส สารปรุงแตง การใชยาขมหรือตัวยาคุมฤทธิ์ และการทําใหตัวยามีพิษ
นอยลง การเก็บรักษายาที่ปรุงแลว การกําหนดอายุยา การใชอุปกรณหรือเครื่องมือ
ที่ใชปรุงยาและการเก็บรักษา การจายยาแผนไทย การบริหารรานยาแผนไทย

TM 1324

เภสัชกรรมไทย 4
3(2-3-4 )
Thai Pharmacy 4
ศึกษาการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนไทย หลักการและวิธีการผลิตยาแผน
ไทยในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพยา
สําเร็จรูป การใชเครื่องมือและอุปกรณการผลิตยาแผนไทยในระดับอุตสาหกรรม
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TM 1421

การนวดไทย 1
3(1-6-4)
Thai Massage 1
ศึ ก ษาประวั ติ ก ารนวดไทย องค ค วามรู แ ละทฤษฎี ก ารนวดไทย การ
ประยุกตใชการนวดไทย การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนวดไทย หลักพื้นฐานการ
นวดไทย กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาที่เกี่ยวของ ขอบงชี้และขอควรระวังใน
การนวด จรรยาวิชาชีพ มรรยาทของผูนวด การนวดไทยพื้นฐาน การนวดไทย
เพื่อสงเสริมสุขภาพ การดัดตน

TM 1422

การนวดไทย 2
3(1-6-4)
Thai Massage 2
ศึกษาเสนประธานสิบ การตรวจวินิจฉัยเสนและลม การนวดไทยบําบัด
การนวดไทยเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ การนวดไทยสําหรับแมและเด็ก

TM 1423

การนวดไทย 3
3(1-6-4)
Thai Massage 3
ศึกษาขอบงชี้และฝกปฏิบัติทักษะในการวินิจฉัยและบําบัดดวยวิธีการ
ดัด ดึง การนวดไทยสําหรับนักกีฬา การนวดประยุกต การนวดฝาเทา การนวด
กดจุด การนวดน้ํามัน

TM 1424

การผดุงครรภไทย 1
3(2-3-4)
Thai Midwifery 1
ศึ ก ษากายวิ ภ าค สรี ร วิ ท ยาเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ครรภ การปฏิ ส นธิ แ ละ
การตั้งครรภ วิธีการดูแลมารดาและทารกกอนคลอด วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับ
การเกิด การอยูไฟ และการปฏิบัติตนของหญิงมีครรภ วิธีการดูแลมารดาและ
ทารกระหวางตั้งครรภ ระยะกอนและหลังคลอด โรคที่เกี่ยวของ ยาใชบํารุงรักษา
จรรยาวิชาชีพ การทําคลอดตามหลักการแพทยแผนไทย การวิเคราะหหาความ
ผิดปกติของมารดาและทารก รวมทั้งวิธีการแกปญหาและสงตอผูปวย

TM 1425

การผดุงครรภไทย 2
2(1-3-2)
Thai Midwifery 2
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารในการส ง เสริ ม และดู แ ลสุ ข ภาพของหญิ ง
มีครรภและหลังคลอด โดยใชวิธีการแพทยแผนไทยและวิธีการแพทยพื้นบานไทย
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กลุมวิชาเลือก
TM 0111

ความเปนครูและวิธีการถายทอดการแพทยแผนไทย
2(1-2-2)
Being teacher and teaching the Thai Tradition Medicine
ศึ ก ษาเทคนิ ค และวิ ธี ก ารสอน สื่ อ การสอน การเขี ย นโครงการสอน
แผนการสอน เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนและจิตวิทยาผูเรียน ประยุกตใชหรือ
ปรับปรุงวิธีการถายทอดการแพทยแผนไทยในอดีตใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
ตลอดจนทดลองปฏิ บั ติ ก ารสอนจริ ง จากหั ว ข อ ที่ กํ า หนดตามเป า หมาย หรื อ
วัตถุประสงคเฉพาะ

TM 0112

การทําธุรกิจแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
2(1-2-2)
Thai Tradition and Alterative Medicine Business
ศึ ก ษารู ป แบบ วิ ธีก ารทําธุ รกิจ ความตอ งการในป จ จุบั น และอนาคต
ชองทางการจัดจําหนาย กลุมลูกคาและตลาดรองรับ กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่
ใชและแหลงวัตถุดิบ โครงสรางตนทุนการผลิต การจัดการองคกร การบริหาร
จัดการทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึง
ศึกษาตัวอยางธุรกิจแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกที่ประสบความสําเร็จ

TM 0113

พิธีกรรมทางการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
2(1-2-2)
Ceremony of Thai Tradition and Alternative Medicine
ศึกษาแนวคิดและความเชื่อของพิธีกรรมในการแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก อาทิ มนตคาถาในการปรุงยา การบูชาครู การยกครู การสวดมนตเพื่อ
บํา บั ด ป อ งกั น โรคด ว ยสู ต รตา ง ๆ การบวงสรวง การเซ น ไหว การบู ช ายั ญ
การเขาทรง พิธีกรรมตาง ๆ ของไทยตามภาคตาง ๆ ที่นํามาใชกับการแพทยแผน
ไทยและแพทยพื้นบาน การฝกโยคะ การฝกจิตหรือสมาธิ การใชโหราศาสตร
การบูชาธรรมชาติ ตลอดถึงธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย และ
อื่น ๆ ที่นํามาใชกับแพทยแผนไทย แพทยพื้นบานและแพทยทางเลือก
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TM 0114

วรรณกรรมการแพทยแผนไทย
2(1-2-2)
Thai Tradition Medicine Literature
ศึกษาคนควาวรรณกรรม ผลงานที่เปนหนังสือรอยกรองหรือรอยแกว
อันเปนมรดกภูมิปญญาไทยที่เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ตามปรากฏในจารึกจาก
แหลงตาง ๆ ตํารายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
ตํ า ราพระโอสถพระนารายณ ตํ า ราในพุ ท ธศาสนา เช น คั ม ภี ร วิ สุ ท ธิ ม รรค
ไตรภูมิพระรวง ศิริมานนทสูตร คัมภีรที่เกี่ยวของกับการแพทยแผนไทย คัมภีร
ธาตุ วิ ว รณ และวัฒ นธรรม ลั ท ธิ แ ละประเพณี ข องไทยตามมรรคต า ง ๆ และ
คําศัพทในแพทยแผนไทย เพื่อนํามาใชสงเสริมสุขภาพและบําบัดปองกันโรค
ดวยกรรมวิธีแพทยแผนไทย

TM 0115

โหราศาสตรไทย
2(1-2-2)
Thai Astrology
ศึ ก ษาโหราศาสตร ขั้ น พื้ น ฐาน ความหมาย ความสํ า คั ญ ปรั ช ญา
โหราศาสตร ดาราศาสตร ฤกษยาม อิทธิพลของดวงดาว อิทธิพลของตัวเลข
จักรราศี การผูกชะตา โหราศาสตรที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ดวงที่เปนอุดมเกณฑ
ดวงเปนพินทุบาท
บทบาทของโหราศาสตรในปจจุบัน จรรยาบรรณโหรา
พยากรณ รวมถึงศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับโหราศาสตรในปจจุบัน

TM 0116

มวยไทยเพื่อสุขภาพ
2(1-2-2)
Muay Thai for Health
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของมวยไทย พื้นฐาน
การฝ ก มวยไทย แม ไ ม – ลู ก ไม กลมวย ตลอดจนฝ ก ปฏิ บั ติ ม วยไทยเพื่ อ
การออกกําลังกายและมวยไทยเพื่อสุขภาพ การประยุกตศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนา
สุขภาพ คีตะมวยไทย การใชหมัด เทา เขา ศอก การเคลื่อนไหว

TM 0211

คอมพิวเตอรสําหรับแพทยแผนไทย
2(1-2-2)
Computer for Thai Tradition Medicine
ศึกษาการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตาง ๆ ที่มีความจําเปนในการประกอบ
วิชาชี พแพทยแผนไทย รวมถึงการใชคอมพิวเตอรในการช วยเก็บบันทึกและ
สืบคนขอมูลตาง ๆ ทางการแพทยแผนไทย
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TM 0212

ภาษาอังกฤษสําหรับแพทยแผนไทย
2(1-2-2)
English for Thai Tradition Medicine
ศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย คําศัพท ถอยคํา สํานวน
ประโยคสื่อสารการบริการแพทยแผนไทย รวมถึงความเขาใจ หลักไวยากรณ
การฝกทักษะการฟง การพูด การอานบทความหรือเอกสารทางแพทยแผนไทย
หลักการเขียนความเห็นทางแพทยแผนไทย การถกปญหาและการสนทนา

TM 0213

ระเบียบวิธีวิจัยแพทยแผนไทย
2(1-2-2)
Thai Tradition Medicine Research
ศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบ วิธีการทางการวิจัยแพทยแผนไทย การคนควา
เอกสารเพื่อจัดทําโครงรางการวิจัย การเขียนงานวิจัย การจัดทํารูปแบบรายงาน
การวิ จั ย เพื่ อ ให ส ามารถศึ ก ษาหาความรู ด ว ยตนเองได อ ย า งกว า งขวางและ
เสริมสรางความรูความเขาใจทางการแพทยแผนไทยอยางลึกซึ้ง

TM 0214

มนุษยวิทยา สิ่งแวดลอม พิษวิทยา
2(1-2-2)
Anthropology , Environment , Toxicology
ศึกษาความรูเบื้องตนมนุษยวิทยา พฤติกรรมของมนุษย สังคมวัฒนธรรม
ประเพณี ตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ทฤษฎีตาง ๆ ที่สัมพันธกับสุขภาพ
สภาพสิ่งแวดลอม ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรวมกับมนุษย ทั้งที่เกิด
โดยธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น ระบบนิเวศวิทยา ความเสี่ยง ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ การแกไขปญหาโดยเทคโนโลยีและ
แบบสังคมยั่งยืน วิกฤตสิ่งแวดลอม ศึกษาพิษวิทยาเกี่ยวกับอาการ กลไกการรักษา
การตรวจสอบความเปนพิษทางชีวภาพเบื้องตนในทางการแพทยแผนไทย

TM 0215

จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยาแพทยแผนไทย
2(1-2-2)
Microbiology and Thai Tradition Medicine Parasitology
ศึ ก ษาความรู พื้ น ฐานทางจุ ล วิ ท ยาและพยาธิ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแพทย
แผนไทยเบื้ อ งต น การจั ด หมวดหมู โครงสร า ง และหน า ที่ ข องจุ ล วิ ท ยาที่ มี
ประโยชน โทษ การเกิดโรคจากปรสิต และความสําคัญของจุลชีววิทยาที่ใชใน
การแพทยแผนไทยและสิ่งแวดลอม
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TM 0216

หลักโภชนาการแพทยแผนไทย
2(1-2-2)
Principle of Thai Tradition Medicine Nutrition
แนวคิดเกี่ยวกับการนําหลักโภชนาการมาใชบริโภคเพื่อสงเสริมสุขภาพ
อาหารตามวัย อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิต อาหารตามธาตุเจาเรือน
อาหารที่มีคุณภาพครบทุกหมู อาหารที่มีวิตามิน อาหารตามโภชนาการ อาหาร
ที่ปลอดสารพิษหรือสารปนเปอน อาหารตามโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึง
วิธีการปรุงอาหารและวิธีการเลือกสวนประกอบใหถูกหลักโภชนาการ

TM 0221

กายภาพบําบัดและการฟนฟูสุขภาพ
2(1-2-2)
Physical Therapy and Health Rehabilitation
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการทํากายภาพบําบัด อาการของโรคที่ตองทํา
กายภาพบําบัด การดูแลรักษาผูปวยดวยวิธีกายภาพบําบัด การทํางานของทีมเวช
ศาสตรฟนฟูในการดูแลผูปวยระยะยาว เปาหมายและวัตถุประสงคของการฟนฟู
สมรรถภาพ แนวทางการจัดเตรียมผูปวยใหพรอมกลับสูสังคม รวมถึงการฟนฟู
สมรรถภาพขั้นพื้นฐาน

TM 0222

ธรรมชาติบําบัดและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
2(1-2-2)
Natural Therapy and Tourism
ศึกษาความหมายของธรรมชาติบําบัด ประวัติความเปนมาของธรรมชาติ
บําบัด แนวทางการดูแลสุขภาพโดยใชวิถีธรรมชาติแบบองครวม ผสมผสาน
แนวคิ ด ตามแนวของประเทศต า ง ๆ การใช เ บญจอิ น ทรี ย สั ม ผั ส อุ ณ หภู มิ
ความร อ น เย็ น แสง สี เสี ย ง อั ญ มณี โคลน เพื่ อ นํา มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการ
สงเสริมสุขภาพ และสถานที่ทางธรรมชาติที่เหมาะสมตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

TM 0223

สปาและการดําเนินการธุรกิจสปา
2(1-2-2)
Spa and Spa business
ศึกษาความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และรูปแบบสปาในสมัยโบราณถึง
ปจจุบัน จรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจสปา และกฎหมายที่เกี่ยวของ คุณสมบัติ
ของผูดําเนินการและผูใหบริการ สถานประกอบการธุรกิจสปา การนวดในสปา
การทําสปาเพื่อสุขภาพ การทําสปามือ สปาเทา รวมถึงขอควรระวังและขอหาม
ในการใชบริการในสปา
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TM 0224

สุขภาพความงาม
2(1-2-2)
Healthy and Beauty
ศึกษาทฤษฎีการแพทยแผนไทย และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาประยุกต
ดูแลสุขภาพความงามทางกายและจิต โดยนําสมุนไพรหรือยาสมุนไพร ตลอดทั้ง
ยาแผนโบราณมาประยุกตใช การปรุงสมุนไพรเพื่อใชประทินผิว บํารุงเสนผม
สมุนไพรที่นํามาใชหลังคลอด ยาสมุนไพรที่ใชบํารุงเลือด และสมุนไพรเพื่อ
ความงามอื่น ๆ เพื่อสุขภาพความงามที่ดีทั้งภายในและภายนอก

TM 0225

เทคโนโลยีสมุนไพร
2(1-2-2)
Herb Technology
ศึกษาการผลิตสมุนไพรเพื่อเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ
ไทย และการนวดไทย เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอาง อาหาร
เครื่องดื่มสมุนไพร สมุนไพรเพื่อการเกษตร ศึกษากระบวนการบริหารจัดการ
การแปรรูปสมุนไพร ประเมินผลและการแกไขการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ
ระดั บ ต า ง ๆ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต ตามหลั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละ
หลักการตลาด เพื่อนําไปใชประโยชนและจําหนายเชิงธุรกิจ

TM 0226

ธรรมานามัย
2(1-2-2)
Good Sanitary
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช ห ลั ก ธรรมในศาสนาเพื่ อ นํ า มาส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ทางกาย จิ ต สั ง คม อารมณ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ศึ ก ษาหลั ก พระอภิ ธ รรม
สมถกัมมัฏฐาน วิปสสนากัมมัฏฐาน ศึกษาศีลธรรมของศาสนาตาง ๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชกับกายานามัย ชีวิตานามัย เพื่อดูแลสุขภาพในงานสาธารณสุขมูลฐาน
และสงเสริมปองกันโรคทางกายานามัยและจิตตานามัย

TM 0227

การสัมมนา
2(1-2-2)
Saminar
ศึกษารูปแบบวิธีการจัดประชุมสัมมนา ขั้นตอนในการดําเนินการสัมมนา
การกําหนดหัวขอ เนื้อหาการสัมมนา โดยเนนเฉพาะเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย
การผดุงครรภไทย และการนวดไทย และมีการจัดสัมมนาเต็มรูปแบบ
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TM 0228

ปญหาพิเศษ
2(1-2-2)
Special Problem
ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาของหลัก สูตรการแพทยแผนไทย ไดแ ก
เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภไทย และการนวดไทย โดยศึกษา
รายละเอียดทั้งทางลึกและกวางในเรื่องที่ตนเองสนใจเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติ
จริง และเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคในวิชานั้น ๆ โดยเนนวิเคราะห
รูปแบบ หัวขอ องคความรูเกี่ยวกับภาคนิพนธเกี่ยวของเสนออาจารย ผูควบคุม
แลวเสนอตอคณะกรรมการ

TM 0229

สาธารณสุขทัว่ ไป
2(1-2-2)
General Public Health
ศึกษาการสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สาเหตุ การแกไขปญหา
สาธารณสุขหลัก และวิธีการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันโรค
การควบคุมโรค การฟนฟู หลักการ กระบวนการวางแผนพัฒนาในระบบการ
สาธารณสุข อาชีวอนามัย วิถีชีวิต อนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชนและในประเทศ

กลุมวิชาการฝกประสบการณทางวิชาชีพ
TM 1501

ฝกประสบการณวิชาชีพเวชกรรมไทย
4(400)
Practicum in Thai Tradition Medicine
ฝกปฏิบั ติแ ละฝกประสบการณการตรวจ การวินิจฉัย หาสาเหตุ หรือ
สมุ ฏ ฐานของโรคต า ง ๆ ทํ า การฝ ก ในคลิ นิ ก สถานพยาบาล หรื อ สถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให โดยใชความรูและทักษะที่ไดศึกษามาแลว รวมถึงการทํา
กรณีศึกษา

TM 1502

ฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย
3(300)
Practicum in Thai Pharmacy
ฝกปฏิบัติและฝกประสบการณเภสัชกรรมไทย ทําการฝกในโรงงานผลิต
ยา สถานพยาบาล สวนสมุนไพร หรือในสถานที่ดวยอุปกรณที่มหาวิทยาลัยจัด
ให โดยใชความรูและทักษะที่ไดศึกษามาแลว รวมถึงการทํากรณีศึกษา
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TM 1503

ฝกประสบการณวิชาชีพการผดุงครรภไทย
2(200)
Practicum in Thai Midwifery
ฝกปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพการผดุงครรภไทย ทําการฝกใน
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานผดุงครรภไทยหรือในสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
จัดให โดยใชความรูและทักษะที่ไดศึกษามาแลวรวมถึงการทํากรณีศึกษา

TM 1504

ฝกประสบการณวิชาชีพการนวดไทย
3(300)
Practicum in Thai Massage
ฝกปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพการนวดไทย ทําการฝกในสถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล โรงเรียนสอนนวด ธุ รกิจสปา หรือในสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยจัดให โดยใชความรูและทักษะที่ไดศึกษามาแลว รวมถึงการทํา
กรณีศึกษา

11. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
11.1 การบริหารหลักสูตร
บริหารหลัก สูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบดวย ผูทรงคุณ วุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทําหนาที่กําหนดนโยบาย ดําเนินการบริหารจัดการงานดาน
วิชาการและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร การอํานวยความ
สะดวกให แ ก ผู เ รี ย น ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานกั บ มหาวิ ท ยาลั ย และเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้น
การดําเนินการเรียนการสอน รับผิดชอบโดยอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 7 คน
(ไมนอยกวา 5 คน) และอาจารยผูสอนเปนอาจารยประจํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและประสบการณทางดานสาขาการแพทย
แผนไทยในแตละวิชา
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11.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน เปนปจจัยสําคัญเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
เกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร จึงมีการบริหารจัดการทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ไดจัดสรรไว อยางพอเพียงตามที่ ระบุ ไ ว ใ นหลั ก สู ตร
ขอ 14 สถานที่และอุปกรณการสอน ขอ 15 หองสมุด และขอ 16 งบประมาณ โดยสราง
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ และเอกชนต า ง ๆ ในการดึ ง ความร ว มมื อ และงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
11.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
11.3.1 จัดปฐมนิเทศเพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และมีเจตคติที่ดีตอหลักสูตร
แนะแนววิ ธี ก ารเรี ย น การวั ด และการประเมิ น ผล และเกณฑ ก ารจบหลั ก สู ต ร แนะนํ า
สภาพแวดลอมทั่วไป และแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
11.3.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่แนะนํา และติดตามการเรียนของนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อปองกันปญหาดานการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังชวยใหคําแนะนํา
ดานอื่น ๆ ตามความตองการของนักศึกษา
11.3.3 อาจารย ผู ส อนทุ ก คนจะทํ า หน า ที่ เ ป น ที่ ป รึ ก ษาโดยตํ า แหน ง ให คํ า ปรึ ก ษา
แกนักศึกษาทั้งในดานการเรียนและดานอื่น ๆ
11.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ / หรือความพอใจของผูใ ชบัณฑิต
เพื่อใหการบริหารหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษาไดสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม จะดําเนินการดังนี้
11.4.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร จะดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ค วามต อ งการของ
ตลาดแรงงานและสังคมอยางตอเนื่อง
11.4.2 ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นหน ว ยงานต า ง ๆ
ภายหลังจากจบการศึกษาไปแลวเปนระยะ ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงานและตัวนักศึกษาเอง
11.4.3 ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับความต องการของตลาดแรงงานและ
สังคมอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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12 การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษามีแผนการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับตลาดแรงงานและ
สภาพสังคม เพื่อใหหลักสูตรนั้นทันสมัยและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน โดยมีการปรับปรุง
อยางนอย ทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง
12.1 ดัชนีบง ชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร
12.1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
12.1.2 ทรัพยากรทางการศึกษา คณาจารย นักศึกษา สื่อ แหลงฝกงาน
12.1.3 การบริหารจัดการ
12.1.4 ระบบการเรียนการสอน
12.1.5 การประกันคุณภาพ
12.1.6 ความพอใจและการยอมรับของผูใชบัณฑิต
12.2 กําหนดการประเมินหลักสูตร
มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รตามดั ช นี บ ง ชี้ ข า งต น ทุ ก ๆ ระยะ 5 ป โดยกํ า หนด
การประเมินในครั้งแรกในปการศึกษา 2556

13. ตําราประกอบการเรียนการสอนวิชาการแพทยแผนไทย
ตําราอางอิงหรือตําราประกอบการเรียนการสอนวิชาการแพทยแผนไทยที่จําเปนอยางยิ่ง
ที่นักศึกษาตองใชในการศึกษาคนควาเพื่อใหมีความรูตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทย ดังนี้
1. เวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เลม 1 และ เลม 2 จัดพิมพโดย กรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1 เลม 2 ฉบับพระยาพิษณุประสาทเวช จัดพิมพ
โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
3. ตํ าราการแพทย แ ผนไทยเดิ ม (แพทย ศาสตรสงเคราะห) ฉบับอนุรัก ษ จัด ทํา โดย
มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม และอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ)
4. ตํารายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ จัดพิมพโดยโรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุ
พนฯ
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5. ตําราแพทยไทยแผนโบราณ เลม 1 เลม 2 เลม 3 รวบรวมโดย ขุณโสภิตบรรณ
ลักษณ
6. ตํารายาจารึกวัดราชโอรส และพระโอสถพระนารายณ จัดพิมพโดย โครงการเผยแพร
เอกลักษณของไทย ฯ กระทรวงศึกษาธิการ
7. คําอธิบายตําราพระโอสถพระนารายณ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา
จัดพิมพโดย สํานักพิมพอัมรินทร พ.ศ. 2544
8. ตําราสรรพคุณยา ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท
9. ตําราการแพทยแผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย
และการนวดไทย ของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
10. ตําราอื่น ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย

