
  

 

รายละเอียดของหลักสตูรระดบัปริญญาตรี 

หลักสตูรการแพทยแผนไทยประยกุตบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) 

(มคอ.2) 

(ฉบับแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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บทนํา 

แพทยแผนไทยประยุกตเปนวิชาชีพท่ีใชศาสตรการแพทยแผนไทยมาดูแลผูปวยและ

ประชาชน สามารถจําแนกได 4 ดาน 1) เวชกรรมไทย เปนการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา   โรค

ตามทฤษฎีการแพทยแผนไทย 2) เภสัชกรรมไทย เปนการปรุงยาและผลิตยาจากสมุนไพร         

3) หัตถเวชกรรมไทย เปนการบําบัดรักษาดวยการนวดไทยแบบราชสํานัก และ 4) ผดุงครรภ เปน

ศาสตรในการดูแลหญิงตั้งครรภ การทําคลอด การดูแลหญิงหลังคลอด และการดูแลทารกแรกเกิด 

ผูประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต มีความรูความสามารถทางดานการแพทย   แผน

ไทย ดานวิทยาศาสตร และความรูพ้ืนฐานทางดานการแพทยแผนปจจุบัน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

คัดกรองโรค การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาอ่ืน        การ

ติดตามวิทยาการ ผานกระบวนการพิสูจนความปลอดภัยดวยความรูดานวิทยาศาสตร สาขา

การแพทยแผนไทยประยุกตเปนวิชาชีพท่ีดูแลสุขภาพแบบองครวม ซ่ึงผูเรียนตองเรียนรายวิชา

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน การแพทยพ้ืนฐานหรือปรีคลินิก พ้ืนฐานการแพทย     

แผนไทยอยางครอบคลุม และสามารถฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง รวมถึงผูเรียน   

มีความรู ความเขาใจดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การเรียนรูเก่ียวกับการแพทยพ้ืนบานใน

ทองถ่ิน การเรียนรูดานวิถีสุขภาพของคนในชุมชน เพ่ือใหบัณฑิตการแพทยแผนไทยประยุกต     

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ท้ังในดานความรู ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางปญญา มีความ

รับผิดชอบ สามารถสื่อสารและสรางความสัมพันธท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห มีความเขาใจในวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน มีทักษะประสบการณทางดานแพทยแผนไทย  

เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยเปนไปตามบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดย

สรางอัตลักษณท่ีโดดเดนในการตอยอดองคความรูทางวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตสูการ

เปนผูประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพได 

การจัดการเรียนการสอนจะมุงเนนใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Active Learning) มีกระบวน            

การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูประสบการณทางวิชาชีพ ใหเปนไปตามสมรรถนะ     

ท่ีนักศึกษาเลือกเพ่ือใหสอดคลองกับผลลัพธและการผลิตบัณฑิตท่ีตรงตามเปาหมายของหลักสูตร 

(PLO) และฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริงภายใตการดูแลอยางใกลชิดจากอาจารยท่ี

จะคอยกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือใหการเรียนรูของนักศึกษา

เรียนรูเปนไปตามเปาหมายของการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรตอไป  
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สารบัญ 

 

บทนํา 

สารบัญ 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

2. ชื่อปริญญาและสาขา 

3. วิชาเอก (ถามี) 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

9. ตําแหนง ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเก่ียวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย สถาบัน 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2. แผนการพัฒนาปรับปรงุ 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทํางานโครงงานหรืองานวิจัย 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับหลักสูตร 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นักศึกษา 

4. อาจารย 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละอียดหลักสูตร 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

5. การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร และคําสั่งแตงตั้ง

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ภาคผนวก ง ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันปริญญตรี พ.ศ. 

2562 

ภาคผนวก จ MOU กับสถาบันภายนอก 

ภาคผนวก ฉ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต (สมอ.08) 

196 

 

200 

219 

 

233 

239 

 

v 

 



 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 

(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2564) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25640234000302 

ภาษาไทย : หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine 

Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย) :  การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต  

 ชื่อยอ (ไทย) :  พทป.บ. 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine 

 ชื่อยอ (อังกฤษ) :  B.ATM. 

3. วิชาเอก (ถามี) 

- 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 188 หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 5.3 ภาษาท่ีใช 

หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.4 ระบบการเรียนการสอน 

0หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย มีการแบงเปนกลุมยอย (กลุมละ 10-

15 คน) มีการวัดผลในทุกสัปดาหตลอดท้ังภาคการศึกษา ท้ังนี้ในกระบวนการจัดการเรียน      

การสอน มีการกําหนดโจทยสําหรับทําแบบฝกหัดใหกับนักศึกษาทุกหัวขอ (Formative 

Assessment) และตรวจประเมินผลงานของนักศึกษา พรอมท้ังใหความเห็น จุดแข็งและจุดออน

แกนักศึกษาอยางชัดเจน เพ่ือใหนักศึกษามีความรูอยางลึกซ้ึงในรายวิชานั้น ๆ หรือการใชวิธีการ

สอนรูปแบบอ่ืนท่ีสงเสริมทักษะท่ีจําเปนท้ังการอาน การเขียน การนําเสนอ การคิดวิเคราะหและ

การสังเคราะห 

  5.5 การรับนักศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

  5.6 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  โดยมีสถานการแพทยแผนไทยประยุกต                 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันพ่ีเลี้ยง 

5.6.1 ความรวมมือท่ีมีขอตกลงรวม (MOU) อยางเปนทางการ (MOU แสดงใน

ภาคผนวก) 

สถานการแพทยแผนไทยประยุกต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 5.6.2 ความรวมมือท่ีไมมีขอตกลงรวม (MOU) อยางเปนทางการ  

ไมมี 

  5.7 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาตรีเพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1) หลักสูตรใหม พ.ศ.2564 

2) กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป 

3) คณะกรรมการประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี พิเศษ 7 

เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

4) คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 6 

ประจาํป 2563 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 

5) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 17 

มิถุนายน 2563 และประชุมครั้งพิเศษท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

6) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 11 

กรกฏาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณอนุมัติใหปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของ

คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือ

วันท่ี 8 สิงหาคม 2563 และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณอนุมัติใหปรับแกหลักสูตรตาม

ขอเสนอแนะคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร สภาการแพทยแผนไทย ในการประชุม ครั้ง

ท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 

7) สภาการแพทยแผนไทย รับรองหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 27 

พฤศจกิายน 2563 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 ในปการศึกษา 2566 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพไดอยางกวางขวาง 

8.1 ผูประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต ใหบริการดานสุขภาพในสถานพยาบาลรัฐ 

และเอกชนรวมถึงสถานบริการสุขภาพ  

8.2 นักวิชาการ หรือนักวิทยาศาสตร หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนาท้ังหนวยงานมหาวิทยาลัยของรัฐบาลหรือเอกชน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ในภาคเอกชน 

8.3 ผูประกอบการดานแพทยแผนไทยประยุกต โดยมุงเนนธุรกิจคลนิิกการแพทยแผนไทย

ประยุกต หรือธุรกิจหัตถบําบัด 

9. ตําแหนง ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ/ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา/สาขา/ สถาบัน ผลงานทาง

วิชาการ 5 ป

ยอนหลัง 

1. อาจารย นางสาวธนา จักษเมธา 

xxxxxxxxxx389 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการแพทย)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2561 

วท.ม. (การแพทยแผนไทย

ประยุกต)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2554 

วท.บ. (การแพทยแผนไทย

ประยุกต)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2552 

พท.ป. 716 

อยูใน

ภาคผนวก ค 

2. อาจารย นางสาวสรอยเพชร เนตรอนงค 

xxxxxxxxxxx926 

วท.ม. (การแพทยแผนไทย

ประยุกต) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2557 

พทป.บ  

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2553 

พท.ป. 1157 

อยูใน

ภาคผนวก ค 
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ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ/ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา/สาขา/ สถาบัน ผลงานทาง

วิชาการ 5 ป

ยอนหลัง 

3. อาจารย นายคมกริช เอ้ียวสกุล 

 

xxxxxxxxxx083 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย)

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2560 

พทป.บ.  

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2556 

พท.ป. 1670 

อยูใน

ภาคผนวก ค 

4. อาจารย นางสาวปาลิกา เวชกุล 

xxxxxxxxxx963 

พท.ม.  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 

2559 

พทป.บ.  

มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง, 2556 

พท.ป. 2137 

อยูใน

ภาคผนวก ค 

5. ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวก่ิงกาญจน บรรลือพืช 

xxxxxxxxxx344 

 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

,2556 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสมุนไพร)

(นานาชาติ), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 

2553 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ, 2549 

พท.ว. 16899 

พท.ภ. 20502 

อยูใน

ภาคผนวก ค 

หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการ 5 ป ยอนหลังผานตามเกณฑ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค ) 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

- สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- หนวยงานราชการตามบันทึกขอตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักวิชาแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

กําหนดใหมีการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม      

1) สรางเสริมความรูและสนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ รวมท้ังใหเรงรัด

การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ และในการปฏิรูปการแพทย

แผนไทย โครงสรางและกลไกการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศดานการแพทยแผนไทย 2) การปฏิรูป

ดานการศึกษาการพัฒนากําลังคน “สรางเอกภาพ – เอกลักษณไทย” 3) ปฏิรูปการวิจัยและ

พัฒนาองคความรูการแพทยแผนไทย 4) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ 5) การปฏิรูปดานระบบ

ยาไทย และอุตสาหกรรมสมุนไพร และ 6) การปฏิรูปดานการคุมครองภูมิปญญาไทย “มรดกไทย-

มรดกโลก” เหลานี้ ทําใหการแพทยแผนไทยถูกบรรจุเปนแนวนโยบายแหงรัฐ ดังปรากฏใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 กําหนดใหรัฐตองดําเนินการให

ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรู

พ้ืนฐานเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนา

ภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การ

ควบคุม และปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ขณะเดียวกันก็เกิดแผน

ยุทธศาสตรตาง ๆ ข้ึนมารองรับการขับเคลื่อนงานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรท่ีสําคัญ ซ่ึง

ตองหยิบยกมาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรนี้ ไดแก 

1) กรอบทิศทางแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดกําหนดพันธกิจและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับแนวคิดสุขภาพพอเพียงและสุขภาวะ โดยคนเปนศูนยกลางการ

พัฒนาอยางมีสวนรวมและมีพ้ืนท่ีเปนฐานภายใตระบบสุขภาพพอเพียง ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว 

แบบองครวม ไรรอยตอ เปนธรรม และม่ันคงทางสุขภาพ มุงพัฒนาสูสังคมอยูรวมกันอยางมี

ความสุข สรางความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนใหกับประเทศไทย 

2) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 เนนการปฏิรูปประเทศดวยนวตักรรม 

ภูมิปญญาของชาติภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือไปสูประเทศไทยยุค 4.0 ท่ีมีเปาหมายใน
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การพ่ึงตนเอง ลดการนําเขา และพัฒนาสังคมไทยไปสูความม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน ซ่ึงวิทยาลัย

การแพทยฯ เก่ียวของในกลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 

3) แผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564    

โดยมี วิสัยทัศน “สมุนไพรไทย” เพ่ือความม่ันคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของศรษฐกิจไทย 

มุงเนนให ประเทศไทยเปนประเทศท่ีสงออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑสมุนไพรชั้นนํา

ของภูมิภาคอาเซียนโดยมีเปาหมายหลัก 4 ประเด็นไดแก (1) พัฒนาสมุนไพรไทยใหเปนท่ียอมรับ 

(2) ผลิตภัณฑสมุนไพรไดมาตรฐาน มีคุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิม (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของสมุนไพรไทย และ (4) สงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจ และการใชสมุนไพร 

4) แผนยุทธศาสตรทศวรรษการวิจัยแหงชาติดานการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2559-2568 

เนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการจัดการวิจัยดานการแพทยแผนไทยของประเทศท่ี

เชื่อมโยง และมีสวนรวมจากภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ การวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัย

และเครือขาย นักวิจัยดานการแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับสากล    

การวิจัยเพ่ือพัฒนางานวิจัยใหเกิดศักยภาพเพ่ือการใชประโยชนในระบบบริการสุขภาพและการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ การวิจัยเพ่ือพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและทองถ่ินโดยเนนการมีสวน

รวมของชุมชนทองถ่ินและ สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี รวมท้ังการวิจัยพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศการวิจัยดานการแพทยแผนไทย 

 5) แผนยุทธศาสตรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2560-2564) ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

(พ.ศ. 2562) ไดกําหนดยุทธศาสตรความเปนเลิศ 5 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมสุขภาพ 

ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence 

: PP&P Excellence) เก่ียวของกับการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี 

ดวยการบูรณาการองคความรูการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือกและ

สมุนไพร เพ่ือการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูการ

พ่ึงตนเองดานสุขภาพ ยุทธศาสตรท่ี 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence) เก่ียวของกับการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

เขาถึงไดงายโดยอาศัยแนวคิดกรอบระบบสุขภาพ (Health Systems Framework) ขององคการ

อนามัยโลก เพ่ือสงมอบงานบริการสุขภาพตามความจําเปนของประชาชนท่ีดีและมีคุณภาพ 

ตลอดจนยกระดับการจัดบริการการแพทยแผนไทยและสมุนไพรใหเปนเอกลักษณ รวมถึงการ

พัฒนายาและผลิตภัณฑสมุนไพรใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Creative, Culture & 
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High Value Services) สอดรับกับการขับเคลื่อนประเทศใหเปนประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตรท่ี 

3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) เก่ียวของกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน

ภายในกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหมีสมรรถนะสูง รวมถึงการพัฒนาความ

รวมมือกับเครือขายกําลังคนดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีมีความเขมแข็งเพ่ือ

รวมกันพัฒนาศักยภาพกําลังคนในระบบสุขภาพใหเปนมืออาชีพ สงผลดีตอความปลอดภัยและ

เชื่อม่ันตอผูรับบริการ ตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพของประชาชนอยางแทจริง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ยุทธศาสตรท่ี 5 

ภูมิปญญาเปนเลิศ (Wisdom Excellence) เก่ียวของกับการรวบรวมองคความรูดานการแพทย

แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ผานการสังคายนาจากเอกสาร 

หลักฐาน หรือการถายทอดโดยผูมีความรู ผูเชี่ยวชาญ พัฒนาการวิจัยและมาตรฐานวิชาการใหเกิด

การถายทอด และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับประเทศ 

ตลอดจนพัฒนากลไกเฝาระวังคุมครอง การบริหารจัดการภูมิปญญาภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

และสรางบทบาทเชิงรุกในเวทีตางประเทศท่ีเก่ียวกับการเจรจานําขอตกลงและใชประโยชนจาก

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทยใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

 6) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติระยะ 15 ป พ.ศ. 2560-2574 ซ่ึงเนนการสราง 

ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถของทุนมนุษยและรองรับการศึกษาการเรียนรูและการทาทายท่ีเปนพลวัตของโลก

ศตวรรษท่ี 21 ท้ังการบริหารจัดการระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการระดับสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลผูเรียน การผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม หรือหนวยงานในกํากับ (สกอ.)

(AUN 1) 

 11.2.1 การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aged society) โดยประเทศไทยมีประชากร

ท้ังหมด 64.5 ลานคน เปนผูสูงอายุ 60 ปข้ึน 9.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.5 ของประชากร โดย

เพ่ิมข้ึนปละประมาณ 5 แสนคน คาดวาภายใน ป 2568 ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนสังคม

ผูสูงอายุโดยสมบูรณ และมีผูสูงอายุประมาณ 14.4 ลานคน หรือเพ่ิมข้ึนเกินรอยละ 20 ของ

ประชากรท้ังหมด ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองผลิตแพทยแผนไทย เพ่ือรองรับการดูแลสุขภาพ

ของผูสูงวัย และเพ่ิมบุคลากรทางการแพทยเพ่ือใหการดูแลประชากรทุกวัย และสภาพสังคมท่ี
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เปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากข้ึน และการดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวยศาสตรการแพทยแผนไทยซ่ึงเนนการ

ดูแลแบบองครวม ท้ังรางกายและจิตใจยังเปนการดูแลท่ีไดรับการยอมรับในสังคมไทย  

  11.2.2 แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติท่ี 12 ( พ.ศ. 2560-2564) กําหนดใหการแพทย

แผนไทยเปนการแพทยสาขาหนึ่งในแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และเปน

สวนหนึ่งในทีมแพทยเวชศาสตรครอบครัวท่ีเนนการดูแลสุขภาพประชาชนอยางใกลชิด ผานหนวย

บริการปฐมภูมิท่ีตั้งอยูในชุมชน  โดยดําเนินการรวมกันกับศูนย Primary care cluster (PCC) 

ดังนั้นการดูแลสุขภาพในสังคมผูสูงวัยนั้น จําเปนตองอาศัยหลายบทบาทดวยกัน เชน การรักษา 

การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การฟนฟูสภาพ และการคุมครองผูบริโภค 

 11.2.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว ประกอบกับ

สภาวการณในปจจุบันท่ีมีการแขงขันสูงในทุกดาน ทําใหคนในสังคมเกิดความเครียด ขาดการดูแล

สุขภาพของตนเองและครอบครัว ซ่ึงจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ความเปนอยูและภาวะ

สุขภาพของคนในสังคม จึงเกิดกระแสในการดูแลรักษาสุขภาพดวยการแพทยทางเลือก 

 11.3 ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา ศิษย

ปจจุบัน (จากรายงานการศึกษาความเปนไปได หรือ รายงานประเมินหลักสูตร) มคอ.1 

 11.3.1 ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชบัณฑิต 

1) แพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ควรมีทักษะท่ีดีและสามารถปฏิบัติงานไดจริงใน

การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตามศาสตรการแพทยแผนไทย และสามารถจายยาสมุนไพรได

อยางเชี่ยวชาญ 

2) แพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ควรมีทักษะท่ีดีในการบําบัดรักษาโรคดวย      

หัตถเวชกรรม และควรไดรับการฝกฝนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานพละกําลังท่ีจะสามารถรักษาผูปวยได

นานข้ึน  

3) แพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ควรมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยโรคจาก

การจบัชพีจร  

ผลการสํารวจความคิดเห็นเ ก่ียวกับหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พบวามีกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสํารวจจากหลากหลายอาชีพ อาทิเชน 

นักศึกษา (3.8%), ผูจัดการสปา (3.8%), พนักงานเอกชน (3.8%), พนักงานขาย (3.8%),      

แพทยแผนไทยประยุกต (3.8%), รับจาง (7.7%),  ผูประกอบการ (19.2%), อาจารย (11.5%), 

ขาราชการ (15.4%), นักเรียน (23.1%) และอ่ืนๆ (4.1%) ไดผลดังตารางตอไปนี้ 
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ผลจากการสํารวจ พบวาคะแนนเฉลี่ยมากกวา 4.0 จาก คะแนนเต็ม 5.0 คะแนน อยูใน

ระดับความพึงพอใจมาก ไดแก  1. หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต สอดคลองกับ

ความตองการของผูประกอบการและชุมชน 2. เปนหลักสูตรท่ีเสริมสรางใหผูเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง 3. ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม คาธรรมเนียมและคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค 4. หลักสูตรมีการปูพ้ืนฐานในการเรียนท่ีเหมาะสม 5. หลักสูตรการแพทยแผนไทย

ประยุกตบัณฑิต 4 ปมีความเหมาะสม ในสวนคะแนนความพึงพอใจในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 

3.0-3.9 คะแนน ไดแก 1.หลักสูตรมีความสอดคลองกับผูเรียน 2. ความเชื่อม่ันในหลักสูตรภายใต

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 3. ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีงานรองรับ 4. หลักสูตร

มีการจัดการเรียนท่ีเหมาะสมตอทักษะวิชาชีพ มีสถานท่ีฝกงาน และอุปกรณเพียงพอตอผูเรียน 5. 

คาใชจายในการเรียนมีความคุมคา และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้   

ลําดับ ประเด็นเฉพาะ คะแนนเฉล่ีย 

1 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต สอดคลองกับความ

ตองการของผูประกอบการและชุมชน 

4.0 

2  หลักสูตรฯ มีความสอดคลองกับผูเรียน 3.9 

3  เปนหลักสูตรท่ีเสริมสรางใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดจริง 4.0 

4 ความเชื่อม่ันในหลักสูตรฯ ภายใตการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

3.8 

5 ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีงานรองรับ 3.3 

6 ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม คาธรรมเนียมและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

4.2 

7 หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนท่ีเหมาะสมตอทักษะวิชาชีพ มี

สถานท่ีฝกงาน และอุปกรณเพียงพอตอผูเรียน 

3.9 

8  หลักสูตรฯ มีการปูพ้ืนฐานในการเรียนท่ีเหมาะสม 4.0 

9 คาใชจายในการเรียนมีความคุมคา 3.8 

10  หลักสูตรฯ 4 ปมีความเหมาะสม 4.0 
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1) หลักสูตรควรมีการเรียนการสอนเก่ียวกับศาสตรการแพทยพ้ืนบานหรือหมอพ้ืนบาน

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูนอกจากการเรียนรูใหหลักสูตรเพียงอยางเดียว 

2) ควรสอนในสิ่งท่ีนักศึกษาสามารถนํามาใชไดจริง อยางการตรวจ การรักษา การจายยา

แบบแผนไทย 

3) ตองการใหมีคลินิกแพทยแผนไทยสําหรับฝกปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย 

จากการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ จากผูทรงคุณวุฒิ และผูใชบัณฑิต ใหความเห็นวา  

1) แพทยแผนไทย/แผนไทยประยุกตบัณฑิต ควรมีทักษะท่ีดีและสามารถปฏิบัติงานได

จริงในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตามหลักการแพทยแผนไทย สามารถจายยาสมุนไพรได

อยางเชี่ยวชาญ 

2) แพทยแผนไทย/แผนไทยประยุกตบัณฑิต ควรมีทักษะท่ีดีในการบําบัดรักษาโรคดวย

หัตถเวช และควรไดรับการฝกฝนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานพละกําลังท่ีจะสามารถรักษาผูปวยไดนาน

ข้ึน 

3) แพทยแผนไทย/แผนไทยประยุกตบัณฑิต ควรมีความเชี่ยวชาญในการตรวจ

วินิจฉัยโรคจากการจับชีพจร 

ซ่ึงผลการตอบแบบสํารวจสามารถสรุปขอเสนอท่ีจะนําไปสูการรางหลักสูตรฉบับนี้  

 11.4 วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถ่ิน เปนเลิศสูสากล 

ภารกิจหลัก 4 ดาน 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง ใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคใตและของประเทศ 

2. ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการผลิต

ใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแขงขันในระดับ

นานาชาติ 

3. ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในดานการใหคําปรึกษา 

และแนะนําการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมท้ังการฝกอบรมและพัฒนาอัน
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กอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเปน และเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ภูมิภาคและประเทศชาติ 

4. อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเปนจารีตประเพณี รวมท้ังศิลปะบริสุทธิ์และ

ศิลปะ-ประยุกต เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชนและเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

 11.5 วิสัยทัศน พันธกิจของสํานักวิชา 

วิสัยทัศน สถาบันผลิตแพทยชั้นนําในภาคใต 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตแพทยท่ีมีความรูดี มีคุณธรรม มีความเปนผูนํา มีจิตสํานึกสาธารณะ สนใจใฝ

รูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 

2. สรางและพัฒนางานวิจัยหรือองคความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และแกไขปญหาชุมชน     

ซ่ึงเปนท่ียอมรับชาติและนานาชาติ 

3. บริการวิชาการและบริการทางการแพทย และสาธารณสุขตลอดจนการสรางเสริม

สุขภาพและฟนฟูสุขภาพอยางเปนทีมกับสาขาวิชาชีพดานสาธารณสุข 

 11.6 วิสัยทัศน พันธกิจของสาขา (ถามี) 

- 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยสถาบัน 

ประเด็นสําคัญจากขอ 11. แนวทางการนําไปพัฒนาหลักสูตร 

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) กําหนดใหการแพทยแผนไทย

เปนการแพทยสาขาหนึ่งในแผนงานพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และ

เป นส วนหนึ่ ง ใน ทีมแพทย เ วชศาสตร

ครอบครัวท่ีเนนการดูแลสุขภาพประชาชน

อยางใกลชิด ผานหนวยบริการปฐมภูมิท่ี

ตั้งอยูในชุมชน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของแผนพัฒนา

สุขภาพแหงชาติท่ี 12 จําเปนตองมีการยกระดับ

มาตรฐานวิชาชีพการแพทยแผนไทย โดยการ

เปดหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต ใน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือผลิตผูเรียนท่ีมี

ความรอบรูทางการแพทยแผนไทยท้ัง 4 ดาน 

แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ร ว ม กั บ
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ประเด็นสําคัญจากขอ 11. แนวทางการนําไปพัฒนาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรการแพทยแผนปจจุบันท่ีเก่ียวของ

ไดอยางเชี่ยวชาญ โดยยึดหลักบัณฑิตคุณธรรม 

โดยหลั กสู ตร มีการจั ดการหลั กสู ต ร แล ะ

กระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผู เรียน

บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู สามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชกับการทํางานไดจริงเพ่ือ

การประกอบวิชาชีพการแพทยแผน ไทย

ประยุกต พรอมท้ังสามารถสื่อสารเพ่ือการให

ขอมูลดานสุขภาพท่ีดีของคนในสังคม ควบคูไป

กับการมีคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสมท้ังตนเอง ผูรับบริการ และผูรวม

ปฏิบัติงานวิชาชีพเดียวกันและสหสาขาวิชาชีพ 

มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยยึดหลักกฎหมาย

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เ พ่ือเปนสวนหนึ่ ง ใน ทีมแพทย เวชศาสตร

ครอบครัว หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต

บัณฑิต จึงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจใน

ดานอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของ เชน ดานสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยา เพ่ือความเขาใจในวิถี

ชีวิตและวิถีสุขภาพของคนในชุมชน เชน ความ

เขาใจในดานความเชื่อ และวิธีการท่ีเก่ียวของ

กับการรักษาโรคตามการแพทยพ้ืนบาน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ท่ีไดระบุถึงการปฏิรูปดานการศึกษา

การพัฒนากําลังคน “สรางเอกภาพ – 

เอกลักษณไทย” การปฏิรูปการวิจัยและ

พัฒนาองคความรูการแพทยแผนไทย 

การพัฒนาหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต

บัณฑิต มีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ีตองการผลิตและ

พัฒนากําลั งคนระดับสู ง  ให มีมาตรฐานท่ี

13 

 



 

 

ประเด็นสําคัญจากขอ 11. แนวทางการนําไปพัฒนาหลักสูตร 

แผนยุทธศาสตรทศวรรษการวิจัยแหงชาติ

ดานการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2559-2568 

เนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการ

จัดการวิจัยดานการแพทยแผนไทยของ

ประเทศท่ีเชื่อมโยง และมีสวนรวมจากภาค

สวนท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ การ

วิ จั ย เ พ่ื อ พัฒนานักวิ จั ยและ เครือข าย 

นั ก วิ จั ย ด านการ แพทย แผน ไท ย ใ ห มี

มาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

และพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ี

ตองการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง 

ใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือกาวสู

ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ  ท้ั ง ใ น ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค 

ระดับประเทศ และสากล (World Class 

University) 

สอดคลอง กับความตองการในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือกาวสูความเปนเลิศ ท้ัง

ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และสากล 

(World Class University) 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย

แผนไทยประยุกตบัณ ฑิต  จึ งต อง มีความ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  20 ป  ของ

มหาวิทยาลัย ท่ีตองการวางรากฐานการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในระยะยาวเพ่ือการกาวสูการเปน

มหาวิทยาลัยระดับสากล ภายใตเอกลักษณ

ความเปนไทยวาดวยองคความรูทางการแพทย

แผนไทย การดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรจึงมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู

ความสามารถในการคนควาวิจัย และพัฒนาองค

ความรูใหมท่ีสอดคลองและสามารถอธิบาย

ศาสตรการแพทยแผนไทยท้ัง 4 ดาน ไดดวย

หลักฐานเชิงประจักษและเปนท่ียอมรับในระดับ

สากล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 วาดวยการพัฒนาดานอุตสาหกรรม

สมุนไพร 

แผนแมบทแห งชาติว าด วยการพัฒนา

สมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564 

มุงเนนใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีสงออก

วัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ

สมุนไพรชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน 

การพัฒนาหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต

บั ณ ฑิ ต  มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ น โ ย บ า ย

ระดับประเทศ อันเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการจัดบริการสุขภาพดานการแพทย

แผนไทยและการแพทยผสมผสานท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน เขาถึงไดงาย รวมถึงการพัฒนายา

และผลิ ตภัณฑ ส มุน ไพร ให ส ามารถสร า ง

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ หลักสูตรจึงมุงเนนผลิต

บัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ และทักษะ

เฉพาะอันเปนอัตลักษณท่ีโดดเดนในการตอยอด
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ประเด็นสําคัญจากขอ 11. แนวทางการนําไปพัฒนาหลักสูตร 

แผนยุทธศาสตรกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-

2564) ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 

ป ดานสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

(พ.ศ. 2562) กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 วาดวย

การบริการเปนเลิศ เก่ียวของกับการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย

และการแพทยผสมผสาน ท่ี มี คุณภาพ

มาตรฐาน เขาถึงไดงาย รวมถึงการพัฒนา

ยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใหสามารถสราง

มู ล ค า เ พ่ิ ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( Creative, 

Culture & High Value Services) สอดรับ

กับการขับเคลื่อนประเทศใหเปนประเทศ

ไทย 4.0 

องคความรูทางวิชาชีพการแพทยแผนไทย

ประยุกตสู การ เปนผูประกอบการธุ ร กิจ ท่ี

เก่ียวของกับวิชาชีพ เชน ผูประกอบการธุรกิจ

ส ง อ อ ก วั ต ถุ ดิ บ ส มุ น ไ พ ร ท่ี มี คุ ณ ภ า พ 

ผูประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ

สุขภาพจากสมุนไพร ผูประกอบการคลินิก

การแพทยแผนไทยประยุกตเพ่ือการบําบัดรักษา

โรค ผูประกอบการหัตถบําบัด สปา และความ

งาม เปนตน 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

  13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยสํานักวิชา/สาขา/หลักสูตรอ่ืน 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ  

1. กลุมวิชาภาษาไทย 

GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 

Fundamental Thai 

2(2-0-4)* 

GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย 

Thai for Contemporary Communication 

2(1-2-3) 

GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย 

Communication Techniques in Contemporary World 

2(2-0-4) 

2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

   2.1 กลุมวิชาภาษาตางประเทศหลัก 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 

2(2-0-4)* 

GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

English Communication Skills 

2(2-0-4) 

GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 

English Listening and Speaking 

2(2-0-4) 

   2.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือก 

        2.2.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 

English Reading and Writing 

2(2-0-4) 

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 

English Conversation Skills 

4(4-0-8) 

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ           

English for Presentation 

3(3-0-6) 

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           

English for Academic Communication 

3(3-0-6) 
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        2.2.2 กลุมวิชาภาษาจีน 

CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 

Basic Chinese 

4(3-2-7) 

CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน 

Chinese for Daily Life 

4(3-2-7) 

CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 

4(3-2-7) 

3. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 

Thai Civilization and Global Citizen 

2(1-2-3) 

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 

Philosophy, Ethics and Critical Thinking 

2(1-2-3) 

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 

Knowledge Inquiry and Research Methods 

2(1-2-3) 

GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 

Environmental Conservation and Global Warming 

2(1-2-3) 

5. กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ 

GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  

Sports  Recreation and Exercise for Health 

2(1-2-3)* 

GEN64-152 

 

GEN64-181 

 

GEN64-182 

 

GEN64-183 

 

GEN64-184 

 

กีฬาสากล 

International Sports 

กีฬาฟุตบอล 

Football 

กีฬาฟุตซอล 

Futsal 

กีฬาบาสเกตบอล 

Basketball 

กีฬาวอลเลยบอล 

Volleyball 

2(1-2-3) 

 

1(0-2-1) 

 

1(0-2-1) 

 

1(0-2-1) 

 

1(0-2-1) 
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GEN64-185 

 

GEN64-186 

 

GEN64-187 

 

GEN64-188 

 

GEN64-189 

กีฬาแบดมินตัน 

Badminton 

กีฬาเปตอง 

Petanque 

กีฬาเทนนิส 

Tennis 

กีฬากอลฟ 

Golf 

กีฬาวายน้ํา 

Swimming 

1(0-2-1) 

 

1(0-2-1) 

 

1(0-2-1) 

 

1(0-2-1) 

 

1(0-2-1) 

 

6. กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 

GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 

Innovation and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

7. กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

Information Technology in Digital Era 

2(2-0-4)* 

  7.1 กลุมวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  

ITD64-172 การจดัการเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 

Document Management Using Word Processing 

2(0-4-2) 

ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

Electronic Spreadsheet Applications for Data 

Analysis 

2(0-4-2) 

  7.2 กลุมวิชาปญญาประดิษฐ 

IMI64-171 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ 

Artificial Intelligence and Data Analytics for Health 

 

 

3(3-0-6) 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 9 

รายวิชา 
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MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

Basic Mathematics 

0(0-0-4)* 

MAT61-107 คณิตศาสตรสําหรับสหเวชศาสตร 

Mathematics for Allied Health Sciences 

4(4-0-8) 

PHY61-105 ฟสิกสทางการแพทยพ้ืนฐาน 

Basic Medical Physics 

2(2-0-4) 

BIO61-105 ชีววิทยาท่ัวไป 

General Biology 

4(4-0-8) 

BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 

General Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

CHM61-104 หลักเคมี 

Principles of Chemistry 

4(4-0-8) 

CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย 

Fundamental Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

CHM61-140 เทคนิคพ้ืนฐานทางเคมีวิเคราะหสําหรับการแพทย

แผนไทยประยุกต 

Basic Analytical Chemistry Techniques for 

Applied Thai Traditional Medicine 

3(2-3-6) 

BIO61-191 ชีวเคมีการแพทยเบื้องตน 

Basic Medicine Biochemistry 
3(3-0-6) 

หมายเหตุ * ไมนับหนวยกิต 

 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสํานักวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมมี 
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 13.3 การบริหารจัดการ 

1) จัดใหมีผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับสาขาวิชา 

อาจารยผูสอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต ดําเนินการ

เก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรายวิชาและหลักสูตร 

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือ อาจารยผูประสานงานรายวิชา ประสานงาน

กับอาจารยผูสอน ดานเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา ความสําคัญ 

ปรัชญาของหลักสูตร คือ ความรูดี มีจรรยา เปนท่ีพ่ึงพาของชุมชน 

หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564)  มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนเปนแหลงเรียนรู  คูการปฏิบัติ เพ่ือผลิตบัณฑิต            

ท่ีมีความรู คูคุณธรรมจริยธรรม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอสังคม        

และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานรวมกับสหวิชาชีพได โดยหลักสูตรเนนการผลิต

บัณฑิตทางดานการแพทยแผนไทยประยุกตยุคใหม ท่ีสามารถนําศาสตรการแพทยแผนไทยมาใช

ในการดูแลสุขภาพประชาชนดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 4 ดานไดอยางเชี่ยวชาญ และมี     

อัตลักษณท่ีโดดเดนในการมีทักษะการเปนผูประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพได ศาสตรท้ัง 

4 ดานของการแพทยแผนไทย ไดแก 1) เวชกรรมไทย เปนการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค

ตามทฤษฎีการแพทยแผนไทย 2) เภสัชกรรมไทย เปนการปรุงยาและผลิตยาจากสมุนไพรสําหรับ

บําบัดรักษาโรค  3) หัตถเวชกรรมไทย เปนการบําบัดรักษาดวยการนวดไทยแบบราชสํานัก    

และ 4) ผดุงครรภไทย เปนศาสตรในการดูแลหญิงตั้งครรภ การทําคลอด การดูแลหญิงหลังคลอด 

และการดูแลทารกแรกคลอด  การดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยท้ัง 4 ดานดังกลาว 

ครอบคลุมท้ังการบําบัดรักษา การพ้ืนฟูสมรรถภาพ และการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

ผูประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต นอกจากตองมีความรูความสามารถทางดานการแพทย

แผนไทยแลว ยังตองมีความรูทางดานวิทยาศาสตรและความรู พ้ืนฐานทางดานการแพทย        

แผนปจจุบันดวย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการตรวจวินิจฉัย การคัดกรองโรค และการสื่อสาร            

กับบุคลากรทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาอ่ืน เพ่ือการสงตอผูปวยและรวมรักษา

ผูปวยแบบสหสาขาวิชาชีพ การติดตามวิทยาการ รวมท้ังเปนพ้ืนฐานในการวิจัยและพัฒนา

การแพทยแผนไทยใหเปนท่ียอมรับในคุณภาพมาตรฐาน 

  1.2 จุดเดนของหลักสูตร 

หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) มีเปาหมายเพ่ือ

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูและทักษะในศาสตรวิชาชีพทางการแพทยแผนไทย รวมท้ังพ้ืนฐาน
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วิทยาศาสตรการแพทย และศาสตรท่ีเก่ียวของ สามารถใหการบริการการแพทยแผนไทยไดอยาง

เปนองครวมแกผูรับบริการ โดยใชภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ศาสตรและศิลปะทางการแพทย

แผนไทยอยางมีคุณภาพ ใหประสิทธิผลและความปลอดภัยภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณ

วิชาชีพอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมท้ังตอตนเอง ผูรับบริการ       

ผูรวมปฏิบัติงานในวิชาชีพเดียวกันและสหสาขาวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยยึดหลัก

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการใชทักษะทางการคิด วิเคราะห 

สังเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือการแกไขปญหาและสรางสรรคผลงาน การเรียนรูอยางตอเนื่อง     

มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการ 

การแกไขปญหาและการพัฒนางานดานสุขภาพใหกับองคกร ชุมชนและสังคมอยางมีประสิทธิภาพ  

มีทักษะความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การใชสถิติ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ        

เ พ่ือสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบั ติงานในวิชาชีพและการสื่ อสารไดอยางเหมาะสม                     

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีภาวะผูนํา สามารถสื่อสารและทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพและชุมชนได

อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีอัตลักษณท่ีโดดเดนในการตอยอดองคความรูทางวิชาชีพ

การแพทยแผนไทยประยุกตสูการเปนผูประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพได 

รูปแบบการเรียนในชั้นเรียนจะอิงรูปแบบตามมาตรฐานของ United Kingdom 

Professional Standard Framework (UKPSF) จากประเทศอังกฤษ โดยอาจารยผูสอนตองผาน

การอบรม pre-UKPSF หรือ UKPSF  และมีผลการทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติในการสอบ

ความรูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต       

จากสภาการแพทยแผนไทย เพ่ือประกอบอาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต  นอกจากนั้น 

หลักสูตรยังไดมีการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอน การเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)   

ท่ีทําใหนักศึกษาเกิดความรักในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีเปาหมายในการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมกับการมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะดานการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการสืบคนและวิเคราะหขอมูลและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนนให

นักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณโดยตรง (Experience-based learning) และการเรียนรู   

จากการทํางานจริง โดยการฝกงานเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา (Work-based leaning) อีกท้ัง

หลักสูตรยังมีการพัฒนานักศึกษาเขาสูกระบวนการทางธุรกิจ ผูประกอบการ ซ่ึงนับเปนอีกหนึ่ง

จุดเดนของหลักสูตร โดยจัดใหมีการเรียนเพ่ิมเติมอีก 14 หนวยกิตเปนอยางนอย 
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 1.3 วัตถุประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร (Curriculum Aims) 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย

ประยุกต สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ทักษะการบริหารจัดการ และแนวคิดในการเปน

ผูประกอบการดานสุขภาพ และคลินิกแพทยแผนไทยประยุกต  

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการรวบรวมขอมูลเพ่ือแกปญหาในการ

ปฏิบัติงาน พัฒนางาน หรือพัฒนาองคความรูท่ีเก่ียวของกับการแพทยแผนไทยประยุกต 

1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) 

1) ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, 

PLOs) 

PLO1 สามารถแสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน

ได 

PLO2 สามารถอธิบายทฤษฎีดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรสุขภาพ 

และศาสตรทางการแพทยแผนไทยได 

PLO3 สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต 

โดยใชองคความรูดานการแพทยแผนไทย หรือบูรณาการรวมกับ

ความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืนได 

PLO4 สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมกับผูปวย 

ญาติ และผูรวมงานสหสาขาวิชาชีพ 

PLO5 สามารถแกไขปญหาและการพัฒนางานในความรับผิดชอบไดอยางมี

เหตุผล เปนองครวม และอยางสรางสรรค ท้ังในสภาพการณท่ี

คุนเคยและแตกตางออกไป 
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PLO6 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน ติดตามความกาวหนา

ทางดานวิชาการและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไดอยางทันสมัย

และทันเหตุการณ 

PLO7 สามารถว า งแผนธุ ร กิ จและแผนการตลาด  เ พ่ื อกา ร เป น

ผูประกอบการธุรกิจทางการแพทยแผนไทยประยุกตได 

PLO8 สามารถออกแบบและดําเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรูดาน

การแพทยแผนไทยประยุกตเพ่ือการประยุกตใช 

 

2) ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายชั้นป (Year Learning Outcomes, YLOs) 

ชั้นป YLOs 

1 นักศึกษาสามารถปรับตัวในสังคมและพัฒนาตนเอง โดยอาศัยความรู ความเขาใจ และทักษะ

ในรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  

นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู รวมถึงเลือกใชภาษาท่ีเหมาะสม

ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารสถานการณท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนไดในชีวิตประจําวัน และ

การอธิบายหลักการหรือทฤษฎี พ้ืนฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ดานการเปน

ผูประกอบการ รวมถึงบทบาทละหนาท่ีในการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตเบ้ืองตน 

2 นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู รวมถึงเลือกใชภาษาท่ีเหมาะสม

ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารสถานการณท่ัวไปในการประกอบอาชีพ และการ

อธิบายหลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร ดานวิทยาศาสตรการแพทย และศาสตร

การแพทยแผนไทยท้ังดานเวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย และหัตถเวชกรรมแผนไทยได 

นักศึกษาสามารถแสดงทักษะพ้ืนฐานในดานวิทยาศาสตร ดานวิทยาศาสตรการแพทย และ

ศาสตรการแพทยแผนไทยท้ังดานเวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย และหัตถเวชกรรมแผน

ไทยได 

3 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูและทักษะพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรการแพทยและศาสตร

การแพทยแผนไทยในการสื่อสาร การสืบคน การตรวจ และการวินิจฉัย เพ่ือบําบัดรักษาโรค 

ปองกัน สงเสริม และฟนฟูสุขภาพตามเกณฑมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย

ประยุกต รวมถึงสามารถวางแผนการคนควาวิจัยท่ีเก่ียวของกับแพทยแผนไทยประยุกตไดถูกตอง

เหมาะสม 
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4  นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูและทักษะคลินิกทางการแพทยแผนไทยประยุกตมาใน

การดําเนินการวิจัย การใชภูมิปญญาดานการแพทยพ้ืนบานในทองถ่ิน และการปฏิบัติงานท้ังการ

ตรวจวินิจฉัย การบําบัดรักษา การวางแผนสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันการเจ็บปวยใน

สถานการณจริงไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมถึงสามารถแสดงแนวคิดการประกอบธุรกิจสุขภาพใน

อนาคต 

 

1.3.3 ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

(Program Learning Outcomes, PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการ

ประกอบวิ ช าชีพการแพทย แผน ไทย

ประยุกต สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานผู

ป ระกอบวิ ช าชีพการแพทยแผน ไทย

ประยุกต 

        

2. เ พ่ือผลิตบัณฑิตท่ี มีความรู  ทักษะการ

บริหารจัดการ และแนวคิดในการเปน

ผูประกอบการ คลินิกการแพทยแผนไทย

ประยุกต หรือ ธุรกิจหัตถบําบัดและสปา 

        

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการ

รวบรวมข อ มู ล เ พ่ื อแก ป ญหา ใน กา ร

ป ฏิ บั ติ ง า น  พั ฒ น า ง า น ห รื อ พั ฒ น า           

องคความรูท่ีเก่ียวของกับการแพทยแผน

ไทยประยุกต 
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1.4 ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

PLOs 

ความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

มคอ. 1 มวล. สํานักวิชาฯ อาจารย ผูสนใจ

เขาเรียน 

ตลาด 

แรงงาน 

สถาน

ประกอบการ 

1.  สามารถแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอมในการทํางานได 
       

2.  สามารถอธิบายทฤษฎีดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร

สุขภาพ และศาสตรทางการแพทยแผนไทยได 
       

3.  สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต 

โดยใชองคความรูดานการแพทยแผนไทย หรือบูรณาการรวมกับ

ความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืนได 
       

4.  สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมกับ

ผูปวย ญาติ และผูรวมงานสหสาขาวิชาชีพ 
       

5.  สามารถการแกไขปญหาและการพัฒนางานในความรับผิดชอบได

อยางมีเหตผุล เปนองครวม และอยางสรางสรรค ท้ังในสภาพการณท่ี

คุนเคยและแตกตางออกไป 
       

6.  สามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน ติดตาม

ความกาวหนาทางดานวิชาการและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ได

อยางทันสมัยและทันเหตุการณ 
       

7.  สามารถวางแผนธุรกิจและแผนการตลาด เ พ่ือการเปน

ผูประกอบการธุรกิจทางการแพทยแผนไทยประยุกตได 
       

26 

 



 

PLOs 

ความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

มคอ. 1 มวล. สํานักวิชาฯ อาจารย ผูสนใจ

เขาเรียน 

ตลาด 

แรงงาน 

สถาน

ประกอบการ 

8.  สามารถออกแบบและดําเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรูดาน

การแพทยแผนไทยประยุกตเพ่ือการประยุกตใช 
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1.5 ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

รวมถึงความรูและทักษะท่ัวไป ความรูและทักษะเฉพาะทาง 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ดานท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม 

1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีวิญูชนพึงมี อาทิ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ จิตสํานึก

ตอสังคม และตระหนักในคุณคาของการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมอันงดงามของไทย 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

3. สามารถวิเคราะหเหตุการณ/ ปญหาท่ัวไปและทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคุณธรรรมจริยธรรม และสังเคราะหแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

ดานท่ี 2 ความรู 

1. มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานทําใหเขาใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดลอมและความเปนมนุษย ท่ีสมบูรณ อาทิ สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา 

2. มีความรูทางดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และศาสตรการแพทยแผนไทย ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย

ประยุกต 

3. มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองคความรูใหม 

ดานท่ี 3 ทักษะทางปญญา 

1. สามารถคนหา รวบรวม และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือใชในการแกปญหา 

2. สามารถประยุกตความรูและประสบการณเพ่ือใชในการวิเคราะหปญหา และสังเคราะหแนวทาง หรือวิธีการเพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาท้ังเรื่องท่ัวไป

และดานวิชาการ/วิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตไดอยางสรางสรรค 
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ดานท่ี 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูปวย ญาติและผูรวมงาน โดยตระหนักในคุณคาและความรูสึกของความเปนมนุษย 

2. สามารถทํางานกลุมไดอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาและมีสวนชวยและเอ้ือตอการ

แกปญหาในกลุม 

3. สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการแกปญหาในสถานการณท่ีไมชัดเจน 

4. ความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ดานท่ี 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาขอมูล ในการแกปญหา 

2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการฟง การพูด การเขียน รวมท้ังสามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ี

แตกตางกันได 

ดานท่ี 6 ทักษะพิสัย 

1. มีความสามารถในการทําหัตถการทางการแพทยแผนไทยประยุกตตามมาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1G 2S 3S 1G 2S 3S 1G 2S 1S 2G 3G 4S 1G 2G 3G 1S 

1. สามารถแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชา ชีพ มี ความรับผิดชอบ 

สามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอมในการ

ทํางานได 

                

2. สามารถอธิบายทฤษฎีดานวิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน วิทยาศาสตรสุขภาพ และศาสตรทาง

การแพทยแผนไทยได 

                

3. สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

แพทยแผนไทยประยุกต โดยใชองคความรูดาน

การแพทยแผนไทย หรือบูรณาการรวมกับ

ความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืนได 

                

4. สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพรวมกับผูปวย ญาติ และผูรวมงาน

สหสาขาวิชาชีพ  
                

5. สามารถแกไขปญหาและการพัฒนางานใน

ความรับผิดชอบไดอยางมีเหตุผล เปนองครวม 

และอยางสรางสรรค  ท้ังในสภาพการณ ท่ี

คุนเคยและแตกตางออกไป 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1G 2S 3S 1G 2S 3S 1G 2S 1S 2G 3G 4S 1G 2G 3G 1S 

6. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคน ติดตามความกาวหนาทางดานวิชาการ

และการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไดอยาง

ทันสมัยและทันเหตุการณ 

                

7. สามารถวางแผนธุรกิจและแผนการตลาด 

เพ่ือการเปนผูประกอบการธุรกิจทางการแพทย

แผนไทยประยุกตได 
                

8. สามารถออกแบบและดําเนินการวิจัย เพ่ือ

พัฒนาองคความรูดานการแพทยแผนไทย

ประยุกตเพ่ือการประยุกตใช 
                

หมายเหตุ 1) ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ขอมูลจากหมวดท่ี 4) 

2) G หมายถึง ความรูและทักษะท่ัวไป (Generic Learning Outcome) 

3) S หมายถึง ความรูและทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
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2. แผนการพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. การปรับปรุงเน้ือหา และผลลัพธการเรยีนรูท่ีคาดหวัง

รายช้ันป  

- ทวนสอบผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายช้ันป 

- วิเคราะหผลการทวนสอบผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง

รายช้ันป 

- วิเคราะหผลการสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผน

ไทยประยุกต ข้ันตอนท่ี 1 ตามกําหนดของสภาวิชาชีพ 

- รายงานผลการทวนสอบ/บันทึกการประชุมของ

หลักสูตร 

- รายงานปรับปรุงเน้ือหาสาระรายวิชา และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

- รอยละของนักศึกษาท่ีบรรลผุลลพัธการเรียนรูท่ีคาดหวัง

รายช้ันป 

- รอยละของนักศึกษาท่ีผานการสอบความรูในวิชาชีพ

การแพทยแผนไทยประยุกต ข้ันตอนท่ี 1 ตามกําหนดของ

สภาวิชาชีพ 

- ระดับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและ

เน้ือหาสาระรายวิชา 

2. การปรับปรุงและพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา

ใหมีศักยภาพ 

- สนับสนุนกิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษา 

- ทวนสอบผลลัพธการเรียนรูดานการวิจัย 

- รอยละผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีไดรับการเผยแพร 

หรือ นําไปใชประโยชนตามบริบทท่ีเหมาะสม  

3. การปรับปรุงและพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 

ทางการแพทยแผนไทย 

- สนับสนุนกิจกรรมการเปนผูประกอบการธุรกิจรายใหม/

วิสาหกิจเริ่มตน 

 

- จํานวนแผนธุรกิจของโครงการ 

- รอยละผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีไดรับการเผยแพร 

หรือ นําไปใชประโยชนตามบริบทท่ีเหมาะสม 

4. การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร

ระดับปริญญาตรี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร 

หรือ ทุก 5 ป 

- วิเคราะห ทบทวนและสรุปขอมูลสําคัญจากรายงาน

สรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรแตละปการศึกษา 

- วิเคราะห ทบทวนและสรุปผลการประเมินการฝก

ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

โดยอาจารยนิเทศงาน และอาจารยพิเศษทางคลินิก 

- รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพของ

นักศึกษา 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ

หลักสูตร หรือ ทุก 5 ป 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- วิเคราะหผลการประเมินหลักสูตรโดยผูมีสวนไดสวนเสยี 

(Stakeholder) เมื่อมีบัณฑิตของหลักสูตรรุนแรกหลัง

สําเร็จการศึกษา ไมนอยกวา 12 เดือน 

- มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุงตามรอบการประเมิน 

- หลักสูตรไดรับการรับรองตามกรอบสภาวิชาชีพ 

- รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํา หรือ เปนผูประกอบการ 

หลังจบการศึกษา ไมนอยกวา 14 เดือน 

- รอยละของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปน้ันๆ ท่ีสอบ

ผานในการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพ ภายใน 1 ป 

- ระดับความพึงพอใจตอผลลัพธการเรียนรู/คุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร โดยมี ผูมีสวนไดสวนเสีย

(Stakeholder) รวมประเมินผล 

5. การปรับปรุงเน้ือหารายวิชาและคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงคตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  และ เกณฑ

มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย

ประยุกต (หากมีการเปลี่ยนแปลง) 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี  สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  และ เกณฑ

มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต 

-  วิ เคราะห เปรียบเทียบ  ทบทวนและสรุปผลการ

เปลี่ยนแปลง 

- วิเคราะหผลการประเมินหลักสตูรโดยผูมสีวนรวม

(Stakeholder) เมื่อมีบัณฑิตของหลักสตูรรุนแรกไมนอย

กวา 12 เดือน (หากมี) 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุงตามการเปลีย่นแปลงของสภา

วิชาชีพ 

- หลักสูตรไดรับการรับรองตามกรอบสภาวิชาชีพ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

  1.1 ระบบ 

เปนระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาค

การศึกษา และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

หนวยกิต (Credits) หมายถึง หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หนวยกิตระบบไตร

ภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 4 

หนวยกิต ระบบทวิภาค 

การกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชาในระบบไตรภาคมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

(1) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ตอ

ภาคการศึกษา ใหมีเทากับ 1 หนวยกิตระบบไตรภาค 

(2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 24 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ให

มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบไตรภาค 

(3) การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

ใหมีเทากับ 1 หนวยกิตระบบไตรภาค 

(4) การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบไตรภาค 

(5) กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม ท่ีใชเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลา

ปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไมต่ํากวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง คิดเปน

ปริมาณการศึกษาใหมีคาเทากับ 9 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเปน 1 

หนวยกิตระบบไตรภาค และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเปน 8 หนวยกิตระบบไตรภาค 
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2. การดําเนินการหลักสูตร 

  2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

เปนหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ) ระยะเวลาการศึกษา 4 ปการศึกษา (12 ภาค

การศึกษา) ใชเวลาศึกษาไมต่ํากวา 9 ภาคการศึกษา และอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน-กันยายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนตุลาคม-มกราคม 

ภาคการศึกษาท่ี 3 เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 

  2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 2.2.1 ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของ

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา 

 2.2.2 ผานการคัดเลือกตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

และหรือเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 2.2.3 มีสุขภาพสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรง  

 2.2.4 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

(ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 

  2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาอาจมีปญหาในการปรับตัวเขากับการเรียนการสอนในระบบไตรภาค และการ

เรียนการสอน รายวิชาพ้ืนฐานในระดับอุดมศึกษาซ่ึงแตกตางกับระบบการเรียนการสอนในระดับ

มัธยมศึกษา รวมท้ังการใชภาษาอังกฤษ และมีการเรียนการสอนท่ีเปนแบบ active learning ซ่ึง

เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมซ่ึงผูเรียนสวนใหญไมคุนเคย 

  2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด เพ่ือใหสามารถใหคําปรึกษาใน

ดานการเรียนและการปรับตัว  และมีการปรับพ้ืนฐานการเรียนทางดานวิทยาศาสตร  
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป (รอจากสวนแผนงาน) 

จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปท่ี 2  40 40 40 40 

ช้ันปท่ี 3   40 40 40 

ช้ันปท่ี 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 40 40 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียด

รายรับ 

ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คาบํารุง

การศึกษา 

(ปละ 82,200 

บาท ตอคน) 

3,288,000.00 

 

6,576,000.00 

 
9,864,000.00 

 

13,152,000.00 

 

13,152,000.00 

 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 

(เงินเดือน) 

2,400,000.00  4,920,000.00  7,566,000.00  10,344,300.00  10,344,300.00  

งบประมาณ

จัดสรรจาก

มหาวิทยาลยั 

(คาใชจายในการ

ดําเนินงาน) 

600,000.00 

 

600,000.00 

 

600,000.00 

 

600,000.00 

 

600,000.00 

 

รวมรายรับ 6,288,000.00 12,096,000.00 18,030,000.00 24,096,300.00 24,096,300.00 

 

 

36 

 



 

 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

 

ประมาณการ 2564 2565 2566 2567 2568 

รายจาย 

1. คาตอบแทนบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน (เฉพาะสาํนักงาน

บริหารของหลักสตูร) 

 

2,400,000.00 

 

4,920,000.00 7,566,000.00 10,344,300.00 10,344,300.00 

-คาใบประกอบวิชาชีพแพทยแผน

ไทยประยุกต 
180,000.00 

               

360,000.00  

 

540,000.00 720,000.00 720,000.00 

2. คาใชจายในการดําเนินงาน 

- คาตอบแทนวิทยากร อาจารย

พิเศษ 
100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  

- คาวัสดุอุปกรณ การเรียนการสอน 

คาหนังสือ วารสาร 

           

80,000.00 

 
80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 

- คาใชจายในการสนับสนุนการ

พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ

ทางดานแพทยแผนไทยประยุกต 

            

50,000.00 

 
 100,000.00  

             

150,000.00 

 

             

200,000.00 

 

              

200,000.00 

 

- คาสนับสนุนการทําโครงงานวิจัย

ทางดานแพทยแผนไทยประยุกต 
  300,000.00 300,000.00 300,000.00 

- คาใชจายกิจกรรมเสรมิหลักสูตร   300,000.00 300,000.00 300,000.00 

- คาใชจายภาคสนาม   1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

- คาสาธารณูปโภค 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

- คาสมาชิกสภาสถาบันดานทาง

การแพทยแผนไทย 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

 

- คาครุภณัฑสํานักงาน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

- คาครุภณัฑการศกึษาและปรับปรุง

หองปฏิบัติการ 

      

19,000,000.00 

       

9,000,000.00 

       

7,400,000.00 

       

3,000,000.00 

      

1,000,000.00 

รวมรายจาย 
       

21,880,000.00 

      

14,630,000.00 

     

17,506,000.00 

      

16,114,300.00 

       

14,114,300.00 

จํานวนนักศึกษา 40.00 80.00 120.00 160.00 160.00 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 547,000.00 182,875.00 145,883.33 100,714.38 88,214.38 
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  2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรยีน 

⬜ แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

⬜ แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

⬜ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

⬜ แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

⬜ อ่ืน ๆ (ระบุ) 

  2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

  3.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร 188 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาไทย   4 หนวยกิต  

2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   16 หนวยกิต 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   4 หนวยกิต 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   4 หนวยกิต 

5) กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ   2 หนวยกิต 

6) กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ   3 หนวยกิต 

7) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   7 หนวยกิต 
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ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 140 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิชาชีพ   72 หนวยกิต 

1.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  21 หนวยกิต 

1.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน    23 หนวยกิต 

1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก    28 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาชีพ   68 หนวยกิต 

2.1) ดานเวชกรรมแผนไทย    18 หนวยกิต 

2.2) ดานเภสัชกรรมแผนไทย    18 หนวยกิต 

2.3) ดานหัตถเวชกรรมแผนไทย    18 หนวยกิต 

2.4) ดานผดุงครรภ   5 หนวยกิต 

2.5) บูรณาการการแพทยแผนไทย    9 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หนวยกิต 

 3.1.3 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาภาษาไทย จํานวน 4 หนวยกิต 

GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 

Fundamental Thai 

2(2-0-4)* 

GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย  

Thai for Contemporary Communication 

2(1-2-3) 

GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมยั 

Communication Techniques in Contemporary World 

2(2-0-4) 

หมายเหตุ  * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

เง่ือนไขการเรียนรายวิชากลุมวิชาภาษาไทย  

นักศึกษาตองสอบผาน GEN64-011 จึงจะสามารถลงทะเบยีนเรียนรายวิชา GEN64-111 ได 
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2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 16 หนวยกิต 

   2.1 กลุมวิชาภาษาตางประเทศหลัก จํานวน 4 หนวยกิต 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 

2(2-0-4)* 

GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

English Communication Skills 

2(2-0-4) 

GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 

English Listening and Speaking 

2(2-0-4) 

   2.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือก จํานวน 12 หนวยกิต 

        2.2.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 

English Reading and Writing 

2(2-0-4) 

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 

English Conversation Skills 

4(4-0-8) 

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ           

English for Presentation 

3(3-0-6) 

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           

English for Academic Communication 

3(3-0-6) 

       2.2.2 กลุมวิชาภาษาจีน 

CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 

Basic Chinese 

4(3-2-7) 

CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน 

Chinese for Daily Life 

4(3-2-7) 

CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 

4(3-2-7) 

หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

 

เง่ือนไขการเรียนรายวิชากลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

1) นักศึกษาตองมีคะแนนสอบ Walailak University Test of English Proficiency 

(WUTEP) มากกวาหรือเทากับ 33.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาตามตารางใน
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หัวขอท่ี 16 จึงจะไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา GEN64-021 และสามารถลงทะเบียนเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปได แตหากนักศึกษามีคะแนนสอบ WUTEP ต่ํากวา 

33.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาตามตารางในหัวขอท่ี 16 นักศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN64-021 และตองสอบรายวิชานี้ใหผาน จึงจะสามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได 

2) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานท้ังรายวิชา GEN64-121 และ GEN64-

122 ซ่ึงเปนรายวิชาในกลุมภาษาตางประเทศหลัก 

3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเหลือในกลุมภาษาตางประเทศได 1 ใน 2 กลุม

วิชา ดังนี้  

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ : นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีเหลือ คือ             

GEN64-123, GEN64-124, GEN64-125 และ GEN64-126 

กลุมวิชาภาษาจีน : นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนของหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป คือ CHI64-121, CHI64-122 และ CHI64-123 

หมายเหตุ:  

1) ในกรณีนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนตองลงทะเบียนเรียน

กลุมวิชาภาษาอังกฤษในกลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือกเทานั้น 

2) ในกรณีนักศึกษามีความประสงคจะเปลี่ยนกลุมวิชาท่ีเลือกเรียนในกลุมวิชา

ภาษาตางประเทศ สามารถดําเนินการได โดยรายวิชาท่ีเรียนมาแลวในกลุมวิชาท่ีเลือกเดิมจะถูก

ปรับเปนรายวิชาเลือกเสรีและนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามเง่ือนไขของกลุม

วิชาท่ีเลือกใหม ตัวอยางเชน 

นาย ก เลือกกลุมวิชาภาษาอังกฤษ และไดเรียนรายวิชา GEN64-123 ไปแลว และมี

ความประสงคจะเปลี่ยนกลุมวิชาเปนภาษาจีน นาย ก จะตองเรียนรายวิชาของกลุมวิชาภาษาจีน

จนครบ คือ CHI64-121, CHI64-122, CHI64-123 โดยรายวิชา GEN64-123 จะถูกปรับเปน

รายวิชาเลือกเสรี หรือ  

นาย ก เลือกกลุมวิชาภาษาจีน และไดเรียนรายวิชา CHI64-121 ไปแลว และมีความ

ประสงคจะเปลี่ยนกลุมวิชาเปนภาษาอังกฤษ นาย ก จะตองเรียนรายวิชาของกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษจนครบ คือ GEN64-123, GEN64-124, GEN64-125 และ GEN64-126 โดยรายวิชา 

CHI64-121 จะถูกปรับเปนรายวิชาเลือกเสรี  
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เง่ือนไขการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือปรับเปนเกรด 

1) นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-

Based) มากกวาหรือเทากับ 497 คะแนน, IELTS มากกวาหรือเทากับ 6 คะแนน, WUTEP 

มากกวาหรือเทากับ 73.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาตามตารางในหัวขอท่ี 16 ให

ยกเวนการเรียนรายวิชา GEN64-121, GEN64-122 และ GEN64-123 และไดรับผลการเรียนเปน

เกรด A ในรายวิชาดังกลาว   

2) นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-

Based) ระหวาง 453 - 496 คะแนน, IELTS เทากับ 5.5 คะแนน, WUTEP ระหวาง 63.5 - 73 

คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาตามตารางในหัวขอท่ี 16  ใหยกเวนการเรียนรายวิชา 

GEN64-121 และ GEN64-122 และไดรับผลการเรียนเปนเกรด A ในรายวิชาดังกลาว 

3) นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-

Based) ระหวาง 417 - 450 คะแนน, IELTS เทากับ 5 คะแนน, WUTEP ระหวาง 59 - 63 

คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาตามตารางในหัวขอท่ี 16  ใหยกเวนการเรียนรายวิชา 

GEN64-121 และไดรับผลการเรียนเปนเกรด A ในรายวิชาดังกลาว 

4) นักศึกษาตางชาติท่ีมีสัญชาติของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรกสามารถขอ

ยกเวนการเรียนรายวิชา GEN64-121, GEN64-122 และ GEN64-123 โดยไมตองแสดงใบ

ประกาศนียบัตรรับรองผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และใหไดรับผลการเรียนเปนเกรด A ใน

รายวิชาดังกลาว 

5) ในการขอเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือปรับเปนเกรด ผลคะแนนสอบจะตองมี

อายุไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีประกาศผลในประกาศนียบัตร 

 

เง่ือนไขการเทียบคะแนนสอบภาษาจีนเพ่ือปรับเปนเกรด 

นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบวัดระดับความสามารถ

ภาษาจีน (HSK) และมีผลคะแนนสอบตามชวงคะแนนดังแสดงในตารางท่ี 2 ใหยกเวนการเรียน

รายวิชาดังกลาวและมีผลการเรียนเปนเกรด ดังนี้ 
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ตารางการเทียบคะแนนสอบภาษาจีนเพ่ือปรับเปนเกรด 

รายวิชา ระดับ HSK ระดับคะแนน เกรด 

CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน HSK 2 

160-200 A 

150-150 B+ 

140-149 B 

CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน HSK 3 

240-300 A 

225-239 B+ 

210-224 B 

CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร HSK 4 

240-300 A 

225-239 B+ 

210-224 B 

 

หมายเหตุ:  

1) นักศึกษาท่ีมีผลคะแนนสอบ HSK ต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด ไมสามารถนําผลการสอบมา

ขอปรับเปนเกรดได และจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2) การเทียบผลคะแนนสอบ HSK เพ่ือปรับเปนเกรดในรายวิชาภาษาจีน ผลคะแนน

จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีประกาศผลในประกาศนียบัตร เวนแตกรณีมีการสอบ HSK 

2 – 4 อยางตอเนื่อง จึงจะนับผลการสอบ HSK 2, HSK 3 และ HSK 4 มาเทียบในรายวิชา 

CHI64-121, CHI64-122 และ CHI64-123 ได ท้ังนี้เพ่ือใหเห็นถึงลักษณะความตอเนื่องของการ

เรียน และเปนไปตามการควบคุมคุณภาพผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  

3) การเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรภาษาจีน กําหนดใหรายวิชา CHI64-121 ภาษาจีน

พ้ืนฐาน, รายวิชา CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน และรายวิชา CHI64-123 ภาษาจีน

เพ่ือการสื่อสาร เทียบไดกับรายวิชา CHI62-101 ภาษาจีน 1, รายวิชา CHI62-102 ภาษาจีน 2 

และรายวิชา CHI62-103 ภาษาจีน 3 ตามลําดับ 
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3. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต 

GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 

Thai Civilization and Global Citizen 

2(1-2-3) 

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 

Philosophy, Ethics and Critical Thinking 

2(1-2-3) 

 

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 หนวยกิต 

GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 

Knowledge Inquiry and Research Methods 

2(1-2-3) 

GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 

Environmental Conservation and Global Warming 

2(1-2-3) 

 

5. กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ จํานวน 2 หนวยกิต 

GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  

Sports  Recreation and Exercise for Health 

2(1-2-3)* 

GEN64-152 กีฬาสากล 

International Sports 

2(1-2-3) 

GEN64-181 กีฬาฟุตบอล 

Football 

1(0-2-1) 

GEN64-182 กีฬาฟุตซอล 

Futsal 

1(0-2-1) 

GEN64-183 กีฬาบาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 

GEN64-184 กีฬาวอลเลยบอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

GEN64-185 กีฬาแบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

GEN64-186 กีฬาเปตอง 

Petanque 

1(0-2-1) 

GEN64-187 กีฬาเทนนิส 

Tennis 

 

1(0-2-1) 
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GEN64-188 กีฬากอลฟ 

Golf 

1(0-2-1) 

GEN64-189 กีฬาวายนํ้า 

Swimming 

1(0-2-1) 

หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

6. กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ จํานวน 3 หนวยกิต 

GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 

Innovation and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

ECN64-161 ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดจิิทัล  

Life and Economy in the Digital Era 

3(3-0-6) 

ECN64-162 การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม 

Business and New Normal 

3(3-0-6) 

ECN64-163 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Sustainable Development Goals 

3(3-0-6) 

 

เง่ือนไขการเรียนรายวิชากลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 1 รายวิชาในกลุมนี้ 

 

7. กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 7 หนวยกิต 

ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

Information Technology in Digital Era 

2(2-0-4)* 

      7.1 กลุมวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 หนวยกิต 

ITD64-172 การจัดการเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 

Document Management Using Word Processing 

2(0-4-2) 

ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการวิเคราะหขอมลู 

Electronic Spreadsheet Applications for Data Analysis 

2(0-4-2) 

ITD64-174 การออกแบบงานนําเสนออยางมปีระสิทธิภาพ 

Effective Presentation Design 

2(0-4-2) 

       7.2 กลุมวิชาปญญาประดิษฐ จํานวน 3 หนวยกิต 

ITD64-175 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ 

Artificial Intelligence and Data Analytics for Business 

3(3-0-6) 
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IMI64-171 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ 

Artificial Intelligence and Data Analytics for Health 

3(3-0-6) 

COE64-171 ปญญาประดิษฐสําหรบัการดาํรงชีวิตและการทํางานดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

Artificial Intelligence for Living and Working in  

Sciences and Technologies 

3(2-2-5) 

COE64-172 ปญญาประดิษฐสําหรบัการดาํรงชีวิตและการทํางาน 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

Artificial Intelligence for Living and Working in  

Humanities and Social Sciences 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

เง่ือนไขการเรียนรายวิชากลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชา ITD64-171 

2) นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 2 รายวิชาในกลุมวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 1 รายวิชาในกลุมวิชาปญญาประดิษฐ 

 

เ ง่ือนไขการเทียบคะแนนสอบวัดความรูและทักษะในการใชงานโปรแกรมสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือปรับเปนเกรด 

นักศึกษาสามารถขอสอบวัดความรูและทักษะในการใชงานโปรแกรมสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกสกอนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ITD64-172, ITD64-173 และ ITD64-174 เพ่ือขอ

ยกเวนการเรียนและปรับเปนเกรดได โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) นักศึกษามีคะแนนสอบมากกวาหรือเทากับ 80 คะแนน สามารถขอยกเวนการเรียนใน

รายวิชาดังกลาว และไดรับผลการเรียนเปนเกรด A  

2) นักศึกษามีคะแนนสอบ 75 – 79.99 คะแนน สามารถขอยกเวนการเรียนในรายวิชา

ดังกลาว และไดรับผลการเรียนเปนเกรด B+ 

3) นักศึกษามีคะแนนสอบ 70 – 74.99 คะแนน สามารถขอยกเวนการเรียนในรายวิชา

ดังกลาว และไดรับผลการเรียนเปนเกรด B 
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4) นักศึกษามีคะแนนสอบนอยกวา 70 คะแนน ไมสามารถขอปรับคะแนนเปนเกรดได และ

จะตองลงทะเบียนเรียนตามปกติ   

 

ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 140 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิชาชีพ 72 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 21 หนวยกิต 

MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

Basic Mathematics 

0(0-0-4) 

MAT61-107 คณิตศาสตรสําหรับสหเวชศาสตร 

Mathematics for Allied Health Sciences 

4(4-0-8) 

PHY61-105 ฟสิกสทางการแพทยพ้ืนฐาน 

Basic Medical Physics  

2(2-0-4) 

BIO61-105 ชีววิทยาท่ัวไป 

General Biology 

4(4-0-8) 

BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 

General Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

CHM61-104 หลักเคม ี

Principles of Chemistry 

4(4-0-8) 

CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย 

Principles of organic chemistry 

3(3-0-6) 

CHM61-140 เทคนิคพ้ืนฐานทางเคมีวิเคราะหสาํหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

Basic Analytical Chemistry Techniques for Applied Thai 

Traditional Medicine 

3(2-3-6) 

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน จํานวน 23 หนวยกิต 

BIO61-191 ชีวเคมีการแพทยเบ้ืองตน 

Basic Medical Biochemistry 

3(3-0-6) 

ATM64-221 กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยา 1 

Anatomy and Physiology 1 

3(3-0-6) 

ATM64-222 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 

Practice in Anatomy and Physiology 1 

1(0-3-2) 

ATM64-223 กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยา 2 

Anatomy and Physiology 2  

3(3-0-6) 

47 

 



 

ATM64-224 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 

Practice in Anatomy and Physiology 2 

1(0-3-2) 

ATM64-225 พยาธิวิทยาและพยาธิสรรีวิทยา 

Pathology and Pathophysiology 

3(3-0-6) 

ATM64-226 เภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชเวท 

Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy 

3(3-0-6) 

ATM64-227 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชเวท 

Practice in Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy 

1(0-3-2) 

ATM64-228 จุลชีววิทยา ปรสติวิทยา และวิทยาภูมิคุมกัน 

Basic Microbiology, Parasitology and Immunology 

2(2-0-4) 

ATM64-325 เภสัชวิทยาเบ้ืองตน 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก จํานวน 28 หนวยกิต 

ATM64-131 บทบาท จรรยาบรรณและกฎหมายพ้ืนฐานการประกอบวิชาชีพ  

Roles, ethics and legal basis for professional practice.  

2(2-0-4) 

ATM64-321 อาการวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

Symptomatology for Applied Thai Traditional Medicine 

3(3-0-6) 

ATM64-322 ปฏิบัติอาการวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

Practice in Symptomatology and physical examination for 

Applied Thai Traditional Medicine 

1(0-3-2) 

ATM64-323 เวชศาสตรท่ัวไปสาํหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 1 

General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 1 

2(2-0-4) 

ATM64-324 ปฏิบัติการเวชศาสตรท่ัวไปสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 1 

Practice in General Medicine for Applied Thai Traditional 

Medicine 1 

1(0-3-2) 

ATM64-326 เวชศาสตรท่ัวไปสาํหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2 

General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 2 

2(2-0-4) 

ATM64-327 ปฏิบัติการเวชศาสตรท่ัวไปสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2 

Practice in General Medicine for Applied Thai Traditional 

Medicine 2 

1(0-3-2) 

ATM64-328 การสืบคนทางการแพทยเพ่ือการวินิจฉัย 

Data Gathering for Diagnostic 

2(2-0-4) 

ATM64-329 ปฏิบัติการการสืบคนทางการแพทยเพ่ือการวินิจฉัย 

Practice in Data Gathering for Diagnostic 

1(0-3-2) 
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ATM64-330 ระเบียบวิธีวิจยัทางการแพทยแผนไทยประยุกต  

Research Methodology in Applied Thai Traditional Medicine 

2(2-0-4) 

ATM64-331 โภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine 

2(2-0-4) 

ATM64-332 ปฏิบัติการโภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

Practice in Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine 

1(0-3-2) 

ATM64-333 ธรรมานามัย การแพทยเสริมและการแพทยทางเลือก 

Dhammānāmaya, Complementary and Alternative Medicine  

2(2-0-4) 

ATM64-421 ธุรกิจสุขภาพ 

Health and Wellness Business 

3(2-3-6) 

ATM64-422 สมุนไพรและเภสัชโภชนาบําบัด 

Herbs and Nutraceutical 

3(2-3-6) 

 

2) กลุมวิชาชีพการแพทยแผนไทย 68 หนวยกิต 

2.1 ดานเวชกรรมแผนไทย จํานวน 18 หนวยกิต 

ATM64-241 เวชกรรมแผนไทย 1 

Thai Traditional Medicine 1 

1(1-0-2) 

ATM64-242 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 1 

Practice in Thai Traditional Medicine 1 

1(0-3-2) 

ATM64-243 เวชกรรมแผนไทย 2 

Thai Traditional Medicine 2 

1(1-0-2) 

ATM64-244 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 2 

Practice in Thai Traditional Medicine 2 

1(0-3-2) 

ATM64-245 เวชกรรมแผนไทย 3 

Thai Traditional Medicine 3 

1(1-0-2) 

ATM64-246 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 3 

Thai Traditional Medicine 3 

1(0-3-2) 

ATM64-341 เวชกรรมแผนไทย 4 

Thai Traditional Medicine 4 

1(1-0-2) 

ATM64-342 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 4 

Practice in Thai Traditional Medicine 4 

1(0-3-2) 
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ATM64-343 เวชกรรมแผนไทย 5 

Thai Traditional Medicine 5 

1(1-0-2) 

ATM64-344 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 5 

Practice in Thai Traditional Medicine 5 

1(0-3-2) 

ATM64-345 เวชกรรมแผนไทย 6 

Thai Traditional Medicine 6 

1(1-0-2) 

ATM64-346 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 6 

Practice in Thai Traditional Medicine 6 

1(0-3-2) 

ATM64-441 ฝกปฏิบัตดิานเวชกรรมแผนไทย 

Practice in Thai Traditional Medicine 

3(0-9-5) 

ATM64-442 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเวชกรรมแผนไทย 

Experiences in Thai Traditional Medicine 

3(0-9-5) 

2.2 ดานเภสัชกรรมแผนไทย จํานวน 18 หนวยกิต 

ATM64-251 เภสัชกรรมแผนไทย 1 

Thai Traditional Pharmacy 1 

1(1-0-2) 

ATM64-252 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 1 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 1 

1(0-3-2) 

ATM64-253 เภสัชกรรมแผนไทย 2 

Thai Traditional Pharmacy 2 

1(1-0-2) 

ATM64-254 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 2 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 2 

1(0-3-2) 

ATM64-255 เภสัชกรรมแผนไทย 3 

Thai Traditional Pharmacy 3  

1(1-0-2) 

ATM64-256 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 3 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 3 

1(0-3-2) 

ATM64-351 เภสัชกรรมแผนไทย 4 

Thai Traditional Pharmacy 4 

1(1-0-2) 

ATM64-352 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 4 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 4 

1(0-3-2) 

ATM64-353 เภสัชกรรมแผนไทย 5 

Thai Traditional Pharmacy 5 

1(1-0-2) 

ATM64-354 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 5 

Practice in Thai Traditional Pharmacy  5 

1(0-3-2) 
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ATM64-355 เภสัชกรรมแผนไทย 6 

Thai Traditional Pharmacy 6 

1(1-0-2) 

ATM64-356 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 6 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 6 

1(0-3-2) 

ATM64-451 ฝกปฏิบัตดิานเภสัชกรรมแผนไทย 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 

3(0-9-5) 

ATM64-452 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเภสัชกรรมแผนไทย 

Experiences in Thai Traditional Pharmacy 

3(0-9-5) 

2.3 ดานหัตถเวชกรรมแผนไทย จํานวน 18 หนวยกิต 

ATM64-261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 

Thai Traditional Therapeutic Massage 1 

1(1-0-2) 

ATM64-262 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 1 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 1 

1(0-3-2) 

ATM64-263 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2 

Thai Traditional Therapeutic Massage 2 

1(1-0-2) 

ATM64-264 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 2 

1(0-3-2) 

ATM64-265 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 

Thai Traditional Therapeutic Massage 3 

1(1-0-2) 

ATM64-266 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 3 

1(0-3-2) 

ATM64-361 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 

Thai Traditional Therapeutic Massage 4 

1(1-0-2) 

ATM64-362 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 4 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 4 

1(0-3-2) 

ATM64-363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 5 

Thai Traditional Therapeutic Massage 5 

1(1-0-2) 

ATM64-364 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 5 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 5 

1(0-3-2) 

ATM64-365 หัตถเวชกรรมแผนไทย 6 

Thai Traditional Therapeutic Massage 6 

1(1-0-2) 

ATM64-366 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 6 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 6 

1(0-3-2) 
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ATM64-461 ฝกปฏิบัตดิานหตัถเวชกรรมแผนไทย 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 

3(0-9-5) 

ATM64-462 ฝกประสบการณวิชาชีพดานหัตถเวชกรรมแผนไทย 

Experiences in Thai Traditional Therapeutic Massage 

3(0-9-5) 

2.4 ดานผดุงครรภ จํานวน 5 หนวยกิต 

ATM64-471 ผดุงครรภ 1 

Midwifery 1 

2(2-0-4) 

ATM64-472 ผดุงครรภ 2 

Midwifery 2 

1(1-0-2) 

ATM64-473 ฝกปฏิบัตดิานผดุงครรภ  

Practice in Midwifery  

1(0-3-2) 

ATM64-474 ฝกประสบการณวิชาชีพดานผดุงครรภ 

Experiences in Midwifery 

1(0-3-2) 

2.5 บูรณาการทางการแพทยแผนไทยประยุกต จํานวน 9 หนวยกิต 

ATM64-381 สัมมนาทางการแพทยแผนไทยประยุกต 

Seminar in Applied Thai Traditional Medicine 

1(0-3-6) 

ATM64-382 

 

การจัดการบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย 

Health Service Management in Thai Traditional Medicine  

2(2-0-4) 

ATM64-481 ทักษะการบําบัดโรคพบบอยในคลนิิก 

Practical Skills in Current Diseases 

3(2-3-6) 

ATM64-482 โครงการพิเศษทางการแพทยแผนไทยประยุกต 1 

Special Project in Applied Thai Traditional Medicine 1 

1(0-3-2) 

ATM64-485 โครงการพิเศษทางการแพทยแผนไทยประยุกต 2 

Special Project in Applied Thai Traditional Medicine 2 

2(0-6-3) 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 8 หนวยกิต (สลับรายวิชา) 

ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

โดยไมขัดตอเง่ือนไขของรายวิชา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของวิชาชีพ หลักสูตรฯ จึงแนะนําดังนี้ 

1) แนะนําใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพ่ือเพ่ิมความชํานาญเฉพาะดานธุรกิจ

คลินิกแพทยแผนไทยหรือการแพทยพ้ืนบานไทยจํานวน 3 หนวยกิต จาก 2 

รายวิชา ดังตอไปนี้ (เลือก) 

ATM64-483 การผลิตยาในระดับคลินิกการแพทยแผนไทย  3(2-3-6) 

ATM64-484 การแพทยพ้ืนบานไทย    3(2-3-6) 

และ 

2) แนะนําใหเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย        

วลัยลักษณ หรือรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

 ATM64-486 สปาและผลิตภัณฑเพ่ือความงาม  2(2-0-4) 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสวิชาของหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) 

ประกอบดวยตัวอักษร 3 ตัว ตอดวยตัวเลขป พ.ศ. ท่ีปรับปรุงหลักสูตร และตัวเลข 3 ตัว  

1. การกําหนดตัวเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรท่ีปรากฏ 

  GEN หมายถึง   รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีรับผิดชอบ  

     โดย สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 

  CHI หมายถึง  รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีรับผิดชอบ  

     โดย สํานักวิชาศิลปศาสตร  

  ITD หมายถึง  รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีรับผิดชอบ  

     โดย สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

  IMI หมายถึง  รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีรับผิดชอบ  
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     โดย สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

  COE หมายถึง  รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีรับผิดชอบ  

     โดย สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

  ECN หมายถึง  รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีรับผิดชอบ  

     โดย สํานักวิชาการจัดการ 

64  หมายถึง  ป พ.ศ. ท่ีเริ่มใชรายวิชา 

 

 2) ความหมายของเลขรหัสวิชา 

  หลักท่ี 1  หมายถึง  ชั้นป 

  หลักท่ี 2  หมายถึง  ลําดับกลุมวิชา 

  หลักท่ี 3  หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุม 

 3) ลําดับกลุมวิชา (หลักท่ี 2) 

  1  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาไทย 

  2  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

  3  หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  4  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  5  หมายถึง  กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ                                    

  6  หมายถึง  กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 

  7  หมายถึง  กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. การกําหนดตัวเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาชีพเฉพาะ 

  1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรท่ีปรากฏ 

MAT หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

BIO หมายถึง กลุมวิชาชีววิทยา 

CHM หมายถึง กลุมวิชาเคมี 
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PHY หมายถึง กลุมวิชาฟสิกส 

ATM หมายถึง กลุมวิชาสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

โดยตัวเลข 61 หรือ 64 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีปรับปรุงหลักสูตร หรือ

รายวิชา 

2) ความหมายของเลขรหัสวิชา 

หลักท่ี 1 หมายถึง ชั้นป 

0 หมายถึง รายวิชาท่ีเปนการสอบวัดระดับ (Placement Test) 

1 หมายถึง ชั้นปท่ี 1 

2 หมายถึง ชั้นปท่ี 2 

3 หมายถึง ชั้นปท่ี 3 

4 หมายถึง ชั้นปท่ี 4   

หลักท่ี 2 หมายถึง ลําดับกลุมวิชา 

หลักท่ี 3 หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุม 

3) ความหมายของลําดับกลุมวิชา (หลักท่ี 2) 

3.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

กลุมวิชาฟสิกส 

    0  หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานและปฏิบัติการ 

กลุมวิชาเคมี 

    0  หมายถึง กลุมวิชาเคมีท่ัวไปและวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเปน 

    1  หมายถึง กลุมวิชาเคมีอินทรีย 

    3  หมายถึง กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส 

กลุมวิชาชีววิทยา 

9  หมายถึง กลุมวิชาชีวเคมี 

กลุมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
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0  หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร 

3.2) กลุมวิชาสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

1  หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน 

2-3  หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 

4  หมายถึง กลุมวิชาชีพการแพทยแผนไทย ดานเวชกรรมแผนไทย  

5  หมายถึง กลุมวิชาชีพการแพทยแผนไทย ดานเภสัชกรรมแผนไทย  

6  หมายถึง กลุมวิชาชีพการแพทยแผนไทย ดานหัตถเวชกรรมแผนไทย  

7  หมายถึง กลุมวิชาชีพการแพทยแผนไทย ดานผดุงครรภ 

8  หมายถึง กลุมวิชาบูรณาการ และเลือกเสรี 

4) ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน 4(2-6-7) มีความหมายดังตอไปนี้ 

เลขตัวท่ี 1 (4) หมายถึง จํานวนหนวยกิต 4 หนวยกิต 

เลขตัวท่ี 2 (2) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 

เลขตัวท่ี 3 (6) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 

เลขตัวท่ี 4 (7) หมายถึง จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 7 ชั่วโมงตอ

สัปดาห 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือกเปนกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 3 

GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2(2-0-4) GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการ

เขียน 

2(2-0-4) 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจยั 2(1-2-3) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบ

วิพากษ 

2(1-2-3) 

MAT61-001 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0(0-0-4)* GEN64-xxx กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ 1 หนวยกิต GEN64-xxx กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ               1 หนวยกิต 

ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล* 2(2-0-4)* GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลก

รอน 

2(1-2-3) GEN64-161 นวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 

GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย 2(1-2-3) PHY61-105 ฟสิกสทางการแพทยพื้นฐาน 2(2-0-4) IMI64-171 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูล

ดานสุขภาพ 

3(3-0-6) 

GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) CHM61-104 หลักเคมี 4(4-0-8) CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) BIO61-105 ชีววิทยาทัว่ไป 4(4-0-8) xxx เลือกเสรี 1 2 

GEN64-112 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2)  

MAT61-107 คณิตศาสตรสําหรับสหเวชศาสตร 4(4-0-8)  

ATM64-131 บทบาท จรรยาบรรณและกฎหมาย

พื้นฐานการประกอบวิชาชีพ  

2(2-0-4) 

รวม 14 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต รวม 16 หนวยกิต 

หมายเหต ุ* ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร     รายวิชา GEN64-xxx กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ เลือกลงอยางใดอยางหนึ่ง 
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ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 3 

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 4(4-0-8) GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(3-0-6) GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิง

วิชาการ 

3(3-0-6) 

ITD64-172 การจัดการเอกสารดวยโปรแกรม

ประมวลผลคํา 

2(0-4-2) ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนกิส

เพื่อการวิเคราะหขอมูล 

2(0-4-2) ATM64-225 พยาธวิิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 

CHM61-140 เทคนิคพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห

สําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

3(2-3-6) BIO61-191 ชีวเคมีการแพทยเบื้องตน 3(3-0-6) ATM64-226 เภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชเวท 3(3-0-6) 

ATM64-221 กายวภิาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 3(3-0-6) ATM64-223 กายวภิาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 3(3-0-6) ATM64-227 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตรและ

เภสัชเวท 

1(0-3-2) 

ATM64-222 ปฏิบัติกายวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยา1 

1(0-3-2) ATM64-224 ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตรและ

สรีรวิทยา 2 

1(0-3-2) ATM64-228 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยา

ภูมิคุมกัน 

2(2-0-4) 

ATM64-241  เวชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) ATM64-243 เวชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) ATM64-245  เวชกรรมแผนไทย 3 1(1-0-2) 

ATM64-242  ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 1 1(0-3-2) ATM64-244 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 2 1(0-3-2) ATM64-246 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 3 1(0-3-2) 

ATM64-251 เภสัชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) ATM64-253 เภสัชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) ATM64-255 เภสัชกรรมแผนไทย 3 1(1-0-2) 

ATM64-252 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 1 1(0-3-2) ATM64-254 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 2 1(0-3-2) ATM64-256 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 3 1(0-3-2) 

ATM64-261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) ATM64-263 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) ATM64-265 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 1(1-0-2) 

ATM64-262 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 1 1(0-3-2) ATM64-264 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 2  1(0-3-2) ATM64-266 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 1(0-3-2) 

รวม 19 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต 

  

58 

 



   

ปการศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 3 

ATM64-321 อาการวิทยาสําหรับการแพทยแผน

ไทยประยุกต 

3(3-0-6) ATM64-326 เวชศาสตรทั่วไปสําหรับการแพทยแผน

ไทยประยุกต 2 

2(2-0-4) ATM64-331 โภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2(2-0-4) 

ATM64-322 ปฏิบัติอาการวิทยาสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 

1(0-3-2) ATM64-327 ปฏิบัติการเวชศาสตรทั่วไปสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 2 

1(0-3-2) ATM64-332 ปฏิบัติการโภชนาการสําหรับการแพทยแผน

ไทยประยุกต 

1(0-3-2) 

ATM64-323 เวชศาสตรทั่วไปสําหรับการแพทย

แผนไทยประยุกต 1 

2(2-0-4) ATM64-328 การสืบคนทางการแพทยเพื่อการวินจิฉยั 2(2-0-4) ATM64-333 ธรรมานามัย การแพทยเสริมและการแพทย

ทางเลือก  

2(2-0-4) 

ATM64-324 ปฏิบัติการเวชศาสตรทั่วไปสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 1 

1(0-3-2) ATM64-329 ปฏิบัติการการสืบคนทางการแพทยเพือ่

การวินิจฉัย 

1(0-3-2) ATM64-345 เวชกรรมแผนไทย 6 1(1-0-2) 

ATM64-325 เภสัชวิทยาเบือ้งตน 3(3-0-6) ATM64-330 ระเบียบวธิีวิจยัทางการแพทยแผนไทย

ประยุกต 

2(2-0-6) ATM64-346 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 6 1(0-3-2) 

ATM64- 341 เวชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) ATM64- 343 เวชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) ATM64-355 เภสัชกรรมแผนไทย 6 1(1-0-2) 

ATM64- 342 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 4 1(0-3-2) ATM64- 344 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 5 1(0-3-2) ATM64-356 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 6 1(0-3-2) 

ATM64- 351 เภสัชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) ATM64- 353 เภสัชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) ATM64-365 หัตถเวชกรรมแผนไทย 6 1(1-0-2) 

ATM64- 352 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 4 1(0-3-2) ATM64- 354  ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 5 1(0-3-2) ATM64-366 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 6 1(0-3-2) 

ATM64- 361 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) ATM64- 363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) ATM64-381 สัมมนาทางการแพทยแผนไทยประยุกต 1(0-3-6) 

ATM64- 362 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 4 1(0-3-2) ATM64- 364 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 5 1(0-3-2) ATM64-382 การจัดการบริการสุขภาพดานการแพทยแผน

ไทย  

2(2-0-4) 

รวม 16 หนวยกิต รวม 14 หนวยกิต รวม 14 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4  

ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 3 

ATM64-421 ธุรกิจสุขภาพ 3(2-3-6) ATM64-441 ฝกปฏิบัติดานเวชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) ATM64-442 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเวชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) 

ATM64-422 สมุนไพรและเภสัชโภชนาบําบัด 3(2-3-6) ATM64-451 ฝกปฏิบัติดานเภสัชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) ATM64-452 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเภสัชกรรมแผน

ไทย 

3(0-9-5) 

ATM64-471 ผดุงครรภ 1 2(2-0-4) ATM64-461 ฝกปฏิบัติดานหัตถเวชกรรมแผน

ไทย 

3(0-9-5) ATM64-462 ฝกประสบการณวิชาชีพดานหัตถเวชกรรมแผน

ไทย 

3(0-9-5) 

ATM64-481 ทักษะการบําบัดโรคพบบอยใน

คลินิก 

3(2-3-6) ATM64-472 ผดุงครรภ 2 1(1-0-2) ATM64-474 ฝกประสบการณวิชาชีพดานผดุงครรภ 1(0-3-2) 

ATM64-482 โครงการพิเศษทางการแพทยแผน

ไทยประยุกต 1 

1(0-3-2) ATM64-473 ฝกปฏิบัติดานผดุงครรภ 1(0-3-2)  

 

 

 

เลือกเรียน ATM64-483 การผลิตยา

ในระดับคลินิกการแพทยแผนไทย 

หรือ ATM64-484 การแพทย

พื้นบานไทย (เลือกเสรี) 

3(2-3-6) 

 

ATM64-485 โครงการพิเศษทางการแพทยแผน

ไทยประยุกต 2 

2(0-6-3) 

 

xxx เลือกเสรี 2 3 

รวม 18 หนวยกิต รวม 13 หนวยกิต รวม 10 หนวยกิต 

หมายเหตุ : รหัส ATM64-483 และ ATM64-484 เลือกลงอยางใดอยางหนึ่ง 
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือกเปนกลุมวิชาภาษาจีน 

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 3 

GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2(2-0-4) CHI64-121 ภาษาจีนพื้นฐาน 4(3-2-7) 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจยั 2(1-2-3) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบ

วิพากษ 

2(1-2-3) 

MAT61-001 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0(0-0-4)* GEN64-xxx กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ 1 หนวยกิต GEN64-xxx กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ               1 หนวยกิต 

ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล* 2(2-0-4)* GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลก

รอน 

2(1-2-3) GEN64-161 นวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 

GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย 2(1-2-3) PHY61-105 ฟสิกสทางการแพทยพื้นฐาน 2(2-0-4) IMI64-171 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูล

ดานสุขภาพ 

3(3-0-6) 

GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) CHM61-104 หลักเคมี 4(4-0-8) CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) BIO61-105 ชีววิทยาทัว่ไป 4(4-0-8) xxx เลือกเสรี 1 2 

GEN64-112 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2)  

MAT61-107 คณิตศาสตรสําหรับสหเวชศาสตร 4(4-0-8)  

ATM64-131 บทบาท จรรยาบรรณและกฎหมาย

พื้นฐานการประกอบวิชาชีพ  

2(2-0-4) 

รวม 14 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต 

หมายเหต ุ* ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร     

              รายวิชา GEN64-xxx กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ เลือกลงอยางใดอยางหนึ่ง  
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ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 3 

CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชวีิตประจําวัน 4(3-2-7) CHI64-123 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4(3-2-7) ATM64-225 พยาธวิิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 

ITD64-172 การจัดการเอกสารดวยโปรแกรม

ประมวลผลคํา 

2(0-4-2) ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนกิส

เพื่อการวิเคราะหขอมูล 

2(0-4-2) ATM64-226 เภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชเวท 3(3-0-6) 

CHM61-140 เทคนิคพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห

สําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

3(2-3-6) BIO61-191 ชีวเคมีการแพทยเบื้องตน 3(3-0-6) ATM64-227 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตรและ

เภสัชเวท 

1(0-3-2) 

ATM64-221 กายวภิาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 3(3-0-6) ATM64-223 กายวภิาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 3(3-0-6) ATM64-228 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยา

ภูมิคุมกัน 

2(2-0-4) 

ATM64-222 ปฏิบัติกายวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยา1 

1(0-3-2) ATM64-224 ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตรและ

สรีรวิทยา 2 

1(0-3-2) ATM64-245  เวชกรรมแผนไทย 3 1(1-0-2) 

ATM64-241  เวชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) ATM64-243 เวชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) ATM64-246 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 3 1(0-3-2) 

ATM64-242  ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 1 1(0-3-2) ATM64-244 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 2 1(0-3-2) ATM64-255 เภสัชกรรมแผนไทย 3 1(1-0-2) 

ATM64-251 เภสัชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) ATM64-253 เภสัชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) ATM64-256 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 3 1(0-3-2) 

ATM64-252 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 1 1(0-3-2) ATM64-254 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 2 1(0-3-2) ATM64-265 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 1(1-0-2) 

ATM64-261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) ATM64-263 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) ATM64-266 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 1(0-3-2) 

ATM64-262 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 1 1(0-3-2) ATM64-264 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 2  1(0-3-2)    

รวม 19 หนวยกิต รวม 19 หนวยกิต รวม 15 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 3 

ATM64-321 อาการวิทยาสําหรับการแพทยแผน

ไทยประยุกต 

3(3-0-6) ATM64-326 เวชศาสตรทั่วไปสําหรับการแพทยแผน

ไทยประยุกต 2 

2(2-0-4) ATM64-331 โภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2(2-0-4) 

ATM64-322 ปฏิบัติอาการวิทยาสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 

1(0-3-2) ATM64-327 ปฏิบัติการเวชศาสตรทั่วไปสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 2 

1(0-3-2) ATM64-332 ปฏิบัติการโภชนาการสําหรับการแพทยแผน

ไทยประยุกต 

1(0-3-2) 

ATM64-323 เวชศาสตรทั่วไปสําหรับการแพทย

แผนไทยประยุกต 1 

2(2-0-4) ATM64-328 การสืบคนทางการแพทยเพื่อการวินจิฉยั 2(2-0-4) ATM64-333 ธรรมานามัย การแพทยเสริมและการแพทย

ทางเลือก  

2(2-0-4) 

ATM64-324 ปฏิบัติการเวชศาสตรทั่วไปสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 1 

1(0-3-2) ATM64-329 ปฏิบัติการการสืบคนทางการแพทยเพือ่

การวินิจฉัย 

1(0-3-2) ATM64-345 เวชกรรมแผนไทย 6 1(1-0-2) 

ATM64-325 เภสัชวิทยาเบือ้งตน 3(3-0-6) ATM64-330 ระเบียบวธิีวิจยัทางการแพทยแผนไทย

ประยุกต 

2(2-0-6) ATM64-346 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 6 1(0-3-2) 

ATM64- 341 เวชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) ATM64- 343 เวชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) ATM64-355 เภสัชกรรมแผนไทย 6 1(1-0-2) 

ATM64- 342 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 4 1(0-3-2) ATM64- 344 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 5 1(0-3-2) ATM64-356 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 6 1(0-3-2) 

ATM64- 351 เภสัชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) ATM64- 353 เภสัชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) ATM64-365 หัตถเวชกรรมแผนไทย 6 1(1-0-2) 

ATM64- 352 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 4 1(0-3-2) ATM64- 354  ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 5 1(0-3-2) ATM64-366 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 6 1(0-3-2) 

ATM64- 361 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) ATM64- 363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) ATM64-381 สัมมนาทางการแพทยแผนไทยประยุกต 1(0-3-6) 

ATM64- 362 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 4 1(0-3-2) ATM64- 364 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 5 1(0-3-2) ATM64-382 การจัดการบริการสุขภาพดานการแพทยแผน

ไทย  

2(2-0-4) 

รวม 16 หนวยกิต รวม 14 หนวยกิต รวม 14 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4  

ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 3 

ATM64-421 ธุรกิจสุขภาพ 3(2-3-6) ATM64-441 ฝกปฏิบัติดานเวชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) ATM64-442 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเวชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) 

ATM64-422 สมุนไพรและเภสัชโภชนาบําบัด 3(2-3-6) ATM64-451 ฝกปฏิบัติดานเภสัชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) ATM64-452 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเภสัชกรรมแผน

ไทย 

3(0-9-5) 

ATM64-471 ผดุงครรภ 1 2(2-0-4) ATM64-461 ฝกปฏิบัติดานหัตถเวชกรรมแผน

ไทย 

3(0-9-5) ATM64-462 ฝกประสบการณวิชาชีพดานหัตถเวชกรรมแผน

ไทย 

3(0-9-5) 

ATM64-481 ทักษะการบําบัดโรคพบบอยใน

คลินิก 

3(2-3-6) ATM64-472 ผดุงครรภ 2 1(1-0-2) ATM64-474 ฝกประสบการณวิชาชีพดานผดุงครรภ 1(0-3-2) 

ATM64-482 โครงการพิเศษทางการแพทยแผน

ไทยประยุกต 1 

1(0-3-2) ATM64-473 ฝกปฏิบัติดานผดุงครรภ 1(0-3-2)  

 

 

 

เลือกเรียน ATM64-483 การผลิตยา

ในระดับคลินิกการแพทยแผนไทย 

หรือ ATM64-484 การแพทย

พื้นบานไทย (เลือกเสรี) 

3(2-3-6) 

 

ATM64-485 โครงการพิเศษทางการแพทยแผน

ไทยประยุกต 2 

2(0-6-3) 

 

xxx เลือกเสรี 2 3 

รวม 18 หนวยกิต รวม 13 หนวยกิต รวม 10 หนวยกิต 

หมายเหตุ : รหัส ATM64-483 และ ATM64-484 เลือกลงอยางใดอยางหนึ่ง 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   40 หนวยกิต 

   1) กลุมวิชาภาษา 

       1.1) กลุมวิชาภาษาไทย 

GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

  Fundamental Thai   

  รายวิชานี้เปนการสอบวัดความรูพ้ืนฐานภาษาไทย 3 ดาน ไดแก หลักภาษาไทย วรรณคดี

ไทย และการใชภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาไดแก ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู สระ การ

ผันวรรณยุกต พยางค ชนิดของคํา การสรางคํา และประโยคชนิดตาง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหาไดแก 

ความรูเบื้องตนทางวรรณคดี ความเขาใจวรรณคดีระดับกอนอุดมศึกษา และการตีความ สวนการใชภาษาไทย

ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความสําคัญ การยอความสรุปความ การอธิบายความ การฟง

อยางมีวิจารณญาณ การพูดอยางมีศิลปะ การใชสํานวนไทย และคําราชาศัพท     

  This course is a fundamental Thai test required to take a test on 3 categories 

of Fundamental Thai include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar 

covers natural language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, genre 

of words, word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledge of 

literatures, the understanding of pre -  university education literatures and interpretation; Thai 

usage covers orders of language, comprehension, recapitulation, explanation, judgmental 

listening, oratory, Thai idiom usage and Royal Register.          

  หมายเหตุ * รายวิชานี้ไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN64-011 ภาษาไทย

พ้ืนฐาน ในชวงกอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไมผาน

เกณฑตองเขาเรียนเสริมและเขาสอบรายวิชา GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ (S) จึงจะ

สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัยได 

GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารรวมสมัย  2(1-2-3) 

  Thai for Contemporary Communication 

วิชาบังคับกอน: GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

Prerequisite:  GEN64-011 Fundamental Thai  
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  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาความเขาใจและทักษะทางภาษาไทยท้ังการรับสารและสงสาร 

โดยในดานการรับสารสามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานและท่ีฟง การวิเคราะหเชื่อมโยง

ประเด็นยอย ๆ จากเรื่องท่ีฟงและอานจนเขาใจและสามารถยกระดับเปนความรูใหม การเสนอขอคิดเห็นหรือให

คุณคาตอเรื่องท่ีอานและฟงไดอยางมีเหตุผลและสอดคลองกับคุณคาทางสังคม ในดานการสงสารสามารถพัฒนา

ทักษะการนําเสนอความคิดผานการพูดและการเขียนไดอยางมีประเด็นสําคัญและสวนขยายท่ีชวยใหประเด็น

ความคิดชัดเจนและเปนระบบ การเขียนหนังสือราชการ การนําขอมูลทางสังคมมาประกอบสรางเปนความรูหรือ

ความคิดท่ีใหญข้ึน การพูดและการเขียนเพ่ือนําเสนอความรูทางวิชาการท่ีเปนระบบและนาเชื่อถือ   

  This course aims at developing students' understanding and Thai language 

skills both in receiving and delivering message, able to use the skills to understand the main 

idea from the texts read and listened, critically analyzing the relationships between secondary 

issues from the texts to arrive at deep understanding and new knowledge, offering opinions or 

values on the texts read and listened with reasons and corresponding social norms, able to 

develop the opinion giving skills through speaking and writing with the support of significant 

issues and supporting details to highlight clear and systematic thinking and official 

correspondence in order to create knowledge or expanded thought, speaking and writing to 

present a systematic and convincing academic knowledge.  

GEN64-112 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 

  Communication Techniques in Contemporary World 

  รายวิชานี้มุงเนนการนําเสนองานในสายวิชาชีพ การใชเทคนิคและการสื่อสารแบบดิจิทัล มี

ทักษะ เทคนิค การใชสื่อ อุปกรณ การสื่อสาร กับ อาชีพตาง ๆ ในสังคมปจจุบัน มีทักษะในการวางตัวและเขา

สังคม สามารถแกไขปญหาและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  The primary focus of this course is on the techniques for effective 

communication in contemporary world. This is done by practicing various communication skills 

and techniques needed for digital communication.  This course will also develop students’ 

personal outlook by enhancing their skills in interacting and socializing, and problem-solving, in 

order to work with others effectively. 

  1.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

           1.2.1) กลุมวิชาภาษาตางประเทศหลัก 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

  Fundamental English  
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  รายวิชานี้เปนการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี  

มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณพ้ืนฐาน คําศัพท และรูปแบบภาษาเบื้องตนท่ีใชในการสนทนาในชีวิตประจําวันและ

ภาษาท่ีใชในหองเรียน ซ่ึงหากนักศึกษาสอบรายวิชานี้ไมผาน ตองเขารับการเรียนเสริมและสอบใหมจนกวาจะ

ไดรับระดับคะแนนผาน 

  This course is a fundamental English test required for all undergraduate 

students entering the university.  It focuses on introductory English grammars, vocabularies and 

basic language patterns needed for everyday life and classroom settings.   If students fail the 

final test, they are required to take the course and retake the test until they receive the 

satisfactory (passing) grade.   

  หมายเหตุ * รายวิชานี้ ไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN64-021 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ในชวงกอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ี

สอบไมผานเกณฑตองเขาเรียนเสริมและเขาสอบรายวิชา GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ 

(S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุมวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได  

GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

  English Communication Skills 

วิชาบังคับกอน:  GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

Prerequisite:   GEN64-021 Fundamental English  

  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะดานการรับรู (การฟงและการอาน) และทักษะการใช

ภาษา (การพูดและการเขียน) ดวยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาดานคําศัพทและไวยากรณ และสงเสริม

การเรียนรูดวยตนเอง การฝกสนทนาและสื่อสารอยางตอเนื่องไดเปนธรรมชาติดวยกลยุทธทางการสื่อสารท่ี

หลากหลาย รวมท้ังการฝกทักษะการเขียนยอหนาสั้น ๆ หรือเรียงความแบบงาย 

  This course aims at developing students' receptive skills (listening and reading) 

and productive skills ( speaking and writing)  through integrated methods.  It also develops 

students' sub- skills such as grammar and vocabulary, and encourages independent learning. 

Additionally, students will be able to hold a conversation naturally, using a number of 

communication strategies.  They will also learn basic writing techniques required to write a 

paragraph. 

GEN64-122  ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด          2(2-0-4) 

  English Listening and Speaking 

วิชาบังคับกอน:  GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
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Prerequisite:   GEN64-021 Fundamental English  

  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ โดยฝกการออกเสียงและ

ฝกทักษะการฟงผานบทสนทนาและบทพูดตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาทักษะการพูดผานการอภิปรายกลุม และการ

บันทึกวีดิทัศนบทพูด และการสงเสริมทักษะทางภาษาจากไวยากรณเบื้องตน  

  This course focuses on the practice of English listening and speaking skills.  It 

provides training in pronunciation and opportunities to improve listening using dialogues and 

monologues. Additionally, there is ample opportunity to improve speaking skills through group 

discussions and short video recordings.  In order to strengthen language, it also reinforces basic 

grammar. 

  1.2.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือก 

   1.2.2.1) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน             2(2-0-4) 

  English Reading and Writing  

วิชาบังคับกอน:   GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

Prerequisite:    GEN64-021 Fundamental English  

                     รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนในระดับมหาวิทยาลัย

ผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผูเรียนพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไปสูบริบทท่ียากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะ

การอานบทความและฝกทักษะงานเขียนตาง ๆ โดยผูสอนแนะนําวิธีการและโครงสราง รวมท้ังการคิดวิเคราะห

และการตัดสินใจเพ่ือเขียนยอหนาและเรียงความสั้น ๆ 

  This course develops students’  reading and writing skills at university level 

through a wide range of exercises and activities.  In this course, students build on the reading 

and writing skills they have learned in earlier school years to progress toward a more advanced 

level of literacy. The emphasis is on text-based, theme-based reading and writing assignments. 

Lecturers guide students through the reading and writing process, which requires critical thinking 

and decision-making for writing effective paragraphs and essays. 

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา   4(4-0-8) 

  English Conversation Skills 

วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 

  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 
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  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  

Prerequisite:   1. GEN64-121 English Communication Skills and 

  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 

  3. GEN64-123 English Reading and Writing 

  รายวิชานี้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการสนทนาและทักษะการออกเสียงในบริบทเชิง

วิชาการและวิชาชีพ ผูเรียนจะสามารถระบุจุดออนเรื่องการออกเสียงและพัฒนาความเขาใจภาษาอังกฤษ รวมท้ัง

ฝกฝนการพูดในระดับความยากงายท่ีแตกตางกันผานสื่อโสตท่ีนําเสนอการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง 

รายวิชานี้มุงเนนการฝกทักษะการพูดเปนหลัก ทักษะการฟง การอาน และการเขียนเปนทักษะรอง 

  This course builds students’  competencies in English conversation and 

pronunciation skills in both academic and professional environments.  Students will be able to 

identify their pronunciation challenges, improve their English comprehensibility, and practice 

speaking through a variety of level-appropriate tasks and exposures to authentic English audio-

video files. This course focuses primarily on speaking skills in which listening, reading, and writing 

serve as the sub-skills. 

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) 

  English for Presentation 

วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 

  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 

  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  

Prerequisite:    1. GEN64-121 English Communication Skills and 

  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 

  3. GEN64-123 English Reading and Writing 

  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังสี่ดาน ไดแก การฟง การพูด การอานและ

การเขียน โดยเนนการฝกใชไวยากรณ และคําศัพทเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีใชในการนําเสนองานในสายวิชาของ

ผูเรียนในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการ

เตรียมความพรอมทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการนําเสนองาน อีกท้ังเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในทักษะ

ตาง ๆ ใน ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ ใชในการนําเสนองานดวยปากเปลาอยางมีแบบแผนและประสิทธิภาพ  

  This course aims at developing the four essential English skills -  listening, 

speaking, reading and writing - while focusing on essential grammar and terminology specific to 
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the presentation in the field of Health Sciences, or Sciences and Technology, or Humanities and 

Social Sciences. It also equips students with the necessary 21st century skills to build an effective 

structure and delivery of oral presentations. 

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

  English for Academic Communication  

วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 

  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 

  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  

Prerequisite:    1. GEN64-121 English Communication Skills and 

  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 

  3. GEN64-123 English Reading and Writing 

  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารทางวิชาการ

และวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ผูเรียนจะไดรับการฝกฝนกลยุทธและทักษะท่ีจําเปนในการสื่อสารในสถานการณจริง ผูเรียนจะ

ไดรับการฝกทักษะการสรุปความ วิพากษ และการเขียนบทความ รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารในบริบท

วิชาการและวิชาชีพ 

  This course aims to develop students’  English language knowledge and skills 

for effective academic and professional communication in the field of Health Sciences, or 

Sciences and Technology, or Humanities and Social Sciences.  It provides students with various 

strategies and skills that are relevant to real-world communication. Thus, not only do students 

learn to summarize, critique, and write an article, but they also learn how to communicate 

purposely in various academic and professional settings. 

  1.2.2.2) กลุมวิชาภาษาจีน 

CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                                     4(3-2-7) 

  Basic Chinese  

  รายวิชานี้เปนการศึกษาวิธีการออกเสียงภาษาจีน โดยใชระบบสัทอักษรจีน (Pinyin)                            

ฝกการออกเสียงภาษาจีนใหถูกตองชัดเจน ศึกษาลําดับการเขียนอักษรจีนท่ีถูกตอง โดยศึกษาอักษรจีน รูป

ประโยคพ้ืนฐานและไวยากรณภาษาจีน  
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  This course focuses on Pinyin pronunciation through Pinyin Chinese character 

system and practices in Chinese pronunciation with clarity.  In addition, this course studies 

Chinese character writing strokes, basic structure and grammar, enhances listening, speaking, 

reading, writing, practices reading. 

CHI64-122  ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน                                    4(3-2-7)                 

                       Chinese for Daily Life 

  รายวิชานี้เปนการเรียนคําศัพทเพ่ิมประมาณ 500 คํา ผูเรียนเรียนรูรูปประโยคพ้ืนฐาน  

ฝกฝนการสื่อสารกับผูอ่ืน  การแสดงอารมณความรูสึก และการแสดงทาทีฝกฝนการฟงภาษาจีนกลางในการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยการใชคําศัพทและรูปประโยคท่ีไดเรียน  รวมถึงสามารถฟง พูด อาน และเขียนได  

  This course studies about 500 Chinese words and further.  The learners study 

about basic sentences and practice listening conversation on daily topics by using the 

vocabulary and sentences; this includes listening, speaking, reading and writing, in order to be 

fluent in everyday conversation. 

CHI64-123    ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                   4(3-2-7) 

                       Chinese for Communication 

  รายวิชานี้เปนการศึกษาคําศัพทเพ่ิม 600 คํา  ความรูทางไวยากรณ การวิเคราะหแยก

สวนประกอบตางๆ ของประโยคในภาษาจีน  ศึกษาวิธีพูดและการสื่อสาร โดยออกเสียงและใชน้ําเสียงอยาง

ถูกตอง รวมถึงการแปลประโยคสําคัญในบทเรียนจากภาษาจีนเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาจีน 

  This course studies the 600 new Chinese characters and further. The learners 

analyze Chinese sentence structure and practice communication to express emotions and the 

attitude with others.  In addition, this course helps the student to speak Chinese with accuracy 

and can translate the selected sentences from Chinese to Thai, and Thai to Chinese. 

 2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) 

  Thai Civilization and Global Citizen 

  รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเปนไทยท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปจจุบันท่ีกอใหเกิดความศิวิไลซของความเปนไทยท่ีมีอัตลักษณเฉพาะของสังคม 

รวมท้ังการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกท่ีมุงเนนคุณคาของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

71 

 



                                                                                                                          

โดยเฉพาะการเคารพความแตกตาง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยูรวมกัน

อยางสันติ  โดยอธิบายใหเห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเปนพลเมืองโลก 

  This course studies concepts and processes of Thai civilization, covering 

dimensions of politics, economy, society, and culture from the past to the present.  Topics 

reflect the origins of social identity within Thai civilization and concepts of global citizen 

development.  The course focuses on global values such as Human Rights, Human Dignity, and 

Human Equality, including respect for individual differences, social diversity, principles of good 

governance and peaceful coexistence. Students examine connections between Thai civilization 

and its role in the development of a global citizen. 

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 2(1-2-3) 

  Philosophy, Ethics, and Critical Thinking 

  รายวิชานี้ศึกษาปญหาพ้ืนฐานและปญหาท่ัวไปของสังคมมนุษยท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีดํารงอยู 

ความรู คานิยม เหตุผล จิตใจและภาษาเพ่ือใหเขาใจความสําคัญของปรัชญาตอการดํารงชีวิตของมนุษย ในสวน

ของจริยศาสตรจะมุงเนนศึกษาในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมท่ีใหความสําคัญกับการรับรอง

ความถูกและความผิดของการกระทํา และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตรเชิงปทัสถาน รวมท้ัง

การศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะหจากความจริงเชิงวัตถุวิสัยเพ่ือนําไปสูการใชดุลยพินิจในการ

ตัดสินใจท้ังนี้โดยยึดหลักเหตุผล และการวิเคราะหโดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริงจากหลักฐานเชิง

ประจักษ 

  This course examines the fundamental cognitive and philosophical problems 

related to human society, including existence, knowledge, values, reason, mind, and language. 

Students gain a more in- depth understanding of the importance of philosophy in human life. 

Students learn the importance of moral philosophy and the conceptual framework of ethics. 

Principles and processes of objective truth and reason-based decision making, bias-free analysis, 

and evidence-based evaluation complete the course's overview. 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย   2(1-2-3) 

  Knowledge Inquiry and Research Methods 

  รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การคนควา ท้ังความรูจากการฟง การอาน การถกเถียง การสังเกตการณ การคิดและการวิจัย ท้ังนี้โดยมุงเนนการ

แสวงหาความรูเชิงประจักษ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ท่ีผานกระบวนการวิเคราะหอยางเปนระบบ รวมท้ัง
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การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือใหนักศึกษามีศักยภาพในการคนควาเชิงวิชาการ มีความสามารถในการตั้งโจทย

การวิจัย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการประเมินคาดวยหลักสถิติเบื้องตน ความสามารถในการเขียน

รายงานเชิงวิชาการท่ีแสดงผลการคนพบอยางเปนระบบและมีการอางอิงทางวิชาการอยางถูกตอง 

  This course examines the concepts and processes of knowledge- inquiry. 

Students develop the ability of knowledge inquiry by listening, reading, debating, observing, 

thinking and conducting research studies through evidence- based investigations, systematic 

analysis, and principles of reasoning.  Research methodology is actively used during the course 

to develop skills required for academic research.  Skills covered include research questioning, 

data gathering, data analysis by using basic statistics, and the creation of an adequately 

referenced report. 

GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 2(1-2-3) 

  Environmental Conservation and Global Warming 

  รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความสําคัญในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของโลกใหมีความยั่งยืน และเพ่ือใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูไดอยางมี

คุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใหคํานึงถึงการใชพลังงาน การ

ใชน้ํา การจัดการของเสียและการคมนาคมขนสงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังการศึกษาสาเหตุและ

ผลกระทบของสภาวะโลกรอน และบทบาทขององคการระหวางประเทศและการเมืองระหวางประเทศในการ

แกไขปญหาโลกรอน 

  This course provides a conceptual framework, principles, processes and 

rationales for sustainable environmental conservation and quality living.  Students study 

activities for environmental protection through the use of environmentally friendly processes in 

energy and water consumption, waste management, and transportation management.  Topics 

include the examination of global warming's causes and effects and the roles of international 

organizations and politics in solving global warming problems.  

5) กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ 

GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3)* 

  Sports Recreation and Exercise for Health 

  รายวิชานี้ศึกษาแนวทางในการการพัฒนาสุขภาพ ดวยการเลนกีฬาและออกกําลังกาย การ

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การปองกันและรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา โภชนาการเพ่ือสุขภาพ  การเลือก

ออกกําลังกายดวยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการท่ีคัดสรร 
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  This course examines approaches in improving students’ health through sports 

and exercising, physical fitness enhancement, prevention and treatment of sports injuries, 

healthy nutrition, various exercises in selected sports, and recreational activities. 

GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) 

  International Sports 

  รายวิชานี้ศึกษาประวัติ ความมุงหมายและคุณคาของกีฬาสากล  ทักษะพ้ืนฐาน กฎ กติกา 

รูปแบบและยุทธวิธีการเลนกีฬาและการแขงขันกีฬาสากลท่ีเหมาะสม  การประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตร

การกีฬา แนวทางการเลือกเลนกีฬาสากลในชีวิตประจําวัน เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล ฟุตซอล วายน้ํา 

แบดมินตัน เทนนิส และ กอลฟ เปนตน  

  This course examines history, purpose and benefits of international sports.  It 

introduces knowledge in basic skills, rules, form and tactics of sports, and appropriate 

international sporting events. The course also focuses on the application of principles in sports 

science and guidelines for choosing international sports in daily life, such as basketball, 

volleyball, futsal, swimming, badminton, tennis and golf. 

GEN64-181 กีฬาฟุตบอล         1(0-2-1)  

Football  

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูกฎ-กติกา-มารยาทในการเลนกีฬาฟุตบอล การเตรียมความพรอม

ของตนเองกอนและหลังการเลนกีฬาฟุตบอล ฝกพ้ืนฐานสมรรถภาพทางกายและทักษะพ้ืนฐานในการเลนกีฬา

ฟุตบอล การเลนกีฬาฟุตบอลท่ีถูกตองตามกฎ-กติกา-มารยาทสากล และการปองกันและแกไขอาการบาดเจ็บ

จากกีฬาฟุตบอล  

This course focuses on learning the rules and regulations and manners of playing 

football, self- preparation before and after playing football, basic physical fitness practice and 

basic skills for playing football, playing football according to the international rules and 

regulations and manners, including football injury prevention and treatment.  

 

GEN64-182  กีฬาฟุตซอล         1(0-2-1)  

Futsal  

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูกฎ-กติกา-มารยาทในการเลนกีฬาฟุตซอล การเตรียมความพรอม

ของตนเองกอนและหลังการเลนกีฬาฟุตซอล ฝกพ้ืนฐานสมรรถภาพทางกายและทักษะพ้ืนฐานในการเลนกีฬาฟุต

ซอล การเลนกีฬาฟุตซอลท่ีถูกตองตามกฎ-กติกา-มารยาทสากล และการปองกันและแกไขอาการบาดเจ็บจาก

กีฬาฟุตซอล  

74 

 



                                                                                                                          

This course focuses on learning the rules and regulations and manners of playing futsal, 

self-preparation before and after playing futsal, basic physical fitness practice and basic skills for 

playing futsal, playing futsal according to the international rules and regulations and manners, 

including futsal injury prevention and treatment. 

GEN64-183 กีฬาบาสเกตบอล        1(0-2-1)  

Basketball  

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูกฎ-กติกา-มารยาทในการเลนกีฬาบาสเกตบอล การเตรียมความ

พรอมของตนเองกอนและหลังการเลนกีฬาบาสเกตบอล ฝกพ้ืนฐานสมรรถภาพทางกายและทักษะพ้ืนฐานในการ

เลนกีฬาบาสเกตบอล การเลนกีฬาบาสเกตบอลท่ีถูกตองตามกฎ-กติกา-มารยาทสากล และการปองกันและแกไข

อาการบาดเจ็บจากกีฬาบาสเกตบอล 

This course focuses on learning the rules and regulations and manners of playing 

basketball, self- preparation before and after playing basketball, basic physical fitness practice 

and basic skills for playing basketball, playing basketball according to the international rules 

and regulations and manners, including basketball injury prevention and treatment.  

GEN64-184 กีฬาวอลเลยบอล        1(0-2-1)  

Volleyball  

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูกฎ-กติกา-มารยาทในการเลนกีฬาวอลเลยบอล การเตรียมความ

พรอมของตนเองกอนและหลังการเลนกีฬาวอลเลยบอล ฝกพ้ืนฐานสมรรถภาพทางกายและทักษะพ้ืนฐานในการ

เลนกีฬาวอลเลยบอล การเลนกีฬาวอลเลยบอลท่ีถูกตองตามกฎ-กติกา-มารยาทสากล และการปองกันและแกไข

อาการบาดเจ็บจากกีฬาวอลเลยบอล  

This course focuses on learning the rules and regulations and manners of playing 

volleyball, self-preparation before and after playing volleyball, basic physical fitness practice and 

basic skills for playing volleyball, playing volleyball according to the international rules and 

regulations and manners, including volleyball injury prevention and treatment. 

GEN64-185 กีฬาแบดมินตัน         1(0-2-1)  

Badminton  

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูกฎ-กติกา-มารยาทในการเลนกีฬาแบดมินตัน การเตรียมความ

พรอมของตนเองกอนและหลังการเลนกีฬาแบดมินตัน ฝกพ้ืนฐานสมรรถภาพทางกายและทักษะพ้ืนฐานในการ

เลนกีฬาแบดมินตัน การเลนกีฬาแบดมินตันท่ีถูกตองตามกฎ-กติกา-มารยาทสากล และการปองกันและแกไข

อาการบาดเจ็บจากกีฬาแบดมินตัน  

This course focuses on learning the rules and regulations and manners of playing 

badminton, self-preparation before and after playing badminton, basic physical fitness practice 
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and basic skills for playing badminton, playing badminton according to the international rules 

and regulations and manners, including badminton injury prevention and treatment.  

GEN64-186 กีฬาเปตอง         1(0-2-1)  

Petanque  

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูกฎ-กติกา-มารยาทในการเลนกีฬาเปตอง การเตรียมความพรอม

ของตนเองกอนและหลังการเลนกีฬาเปตอง ฝกพ้ืนฐานสมรรถภาพทางกายและทักษะพ้ืนฐานในการเลนกีฬาเป

ตอง การเลนกีฬาเปตองท่ีถูกตองตามกฎ-กติกา-มารยาทสากล และการปองกันและแกไขอาการบาดเจ็บจาก

กีฬาเปตอง  

This course focuses on learning the rules and regulations and manners of playing 

petanque, self-preparation before and after playing petanque, basic physical fitness practice and 

basic skills for playing petanque, playing petanque according to the international rules and 

regulations and manners, including petanque injury prevention and treatment. 

GEN64-187  กีฬาเทนนิส         1(0-2-1)  

Tennis  

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูกฎ-กติกา-มารยาทในการเลนกีฬาเทนนิส การเตรียมความพรอม

ของตนเองกอนและหลังการเลนกีฬาเทนนิส ฝกพ้ืนฐานสมรรถภาพทางกายและทักษะพ้ืนฐานในการเลนกีฬา

เทนนิส การเลนกีฬาเทนนิสท่ีถูกตองตามกฎ-กติกา-มารยาทสากล และการปองกันและแกไขอาการบาดเจ็บจาก

กีฬาเทนนิส  

This course focuses on learning the rules and regulations and manners of playing tennis, 

self- preparation before and after playing tennis, basic physical fitness practice and basic skills 

for playing tennis, playing tennis according to the international rules and regulations and 

manners, including tennis injury prevention and treatment.  

GEN64-188 กีฬากอลฟ         1(0-2-1)  

Golf  

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูกฎ-กติกา-มารยาทในการเลนกีฬากอลฟ การเตรียมความพรอม

ของตนเองกอนและหลังการเลนกีฬากอลฟ ฝกพ้ืนฐานสมรรถภาพทางกายและทักษะพ้ืนฐานในการเลนกีฬา

กอลฟ การเลนกีฬากอลฟท่ีถูกตองตามกฎ-กติกา-มารยาทสากล และการปองกันและแกไขอาการบาดเจ็บจาก

กีฬากอลฟ  

This course focuses on learning the rules and regulations and manners of playing golf, 

self- preparation before and after playing golf, basic physical fitness practice and basic skills for 

playing golf, playing golf according to the international rules and regulations and manners, 

including golf injury prevention and treatment.  

GEN64-189  กีฬาวายนา         1(0-2-1)  
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Swimming  

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูกฎ-กติกา-มารยาทในการเลนกีฬาวายนา การเตรียมความพรอม

ของตนเองกอนและหลังการเลนกีฬาวายนา ฝกพ้ืนฐานสมรรถภาพทางกายและทักษะพ้ืนฐานในการเลนกีฬาวาย

นาอยางนอย 1 ทา การเลนกีฬาวายนาท่ีถูกตองตามกฎ-กติกา-มารยาทสากล และการปองกันและแกไขอาการ

บาดเจ็บจากกีฬาวายนา  

This course focuses on learning the rules and regulations and manners of swimming, 

self- preparation before and after swimming, basic physical fitness practice and basic skills for 

swimming in at least 1 swimming stroke, swimming according to the international rules and 

regulations and manners, including swimming injury prevention and treatment.  

6) กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 

GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 

  Innovation and Entrepreneurship 

  รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะนําสินคาใหม และการ

ดําเนินธุรกิจใหมท่ีเปนผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุงเนนการพัฒนาความรู ทักษะ และความเขาใจ เก่ียวกับการนํา

แนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินคาใหมหรือกระบวนการผลิตแบบใหมมาใชในการสรางธุรกิจใหมใหสําเร็จ หรือ

การชวยใหธุรกิจท่ีมีอยูสามารถเติบโตและขยายตัวได ดวยการใชความรูทางการจัดการตลาด การเงิน การ

ปฏิบัติการ และหวงโซอุปทาน ท่ีเปนความรูพ้ืนฐานในการบริหารงานใหสําเร็จ 

  This course enables the students to launch a business startup for innovative 

products and services.  The main aim is to develop the essential knowledge, skills, and 

understanding of creative ideas for new products and processes to succeed in a business 

venture.  Necessary business management, marketing, financial, operation and supply chain 

techniques that ensure business growth form the core of discussion and review materials. 

ECN64-161  ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล          3(3-0-6) 

  Life and Economy in the Digital Era  

รายวิชานี้อธิบายแนวคิดของระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิทัลตอการดําเนินชีวิต พฤติกรรม การประกอบธุรกิจและสังคม เนนผลกระทบ

ของอินเทอรเน็ต การสื่อสารผานมือถือ เศรษฐกิจการแบงปน โซเชียลมีเดีย และสกุลเงินดิจิทัลตอการใชชีวิตและ

ธุรกิจ 

This course explains the concept of the digital economy, the transition to a 

digital economy, and the impact of the digital economy on lifestyle, behavior, business, and 
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society.  It focuses on the influences of the internet, mobile communication, sharing economy, 

social media, and digital currency on our life and business. 

ECN64-162  การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม          3(3-0-6) 

  Business and New Normal  

รายวิชานี้มุงอธิบายใหนักศึกษาเขาใจบริบททางธุรกิจกับสภาพแวดลอมในยุควิถีใหม 

หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม ความเสี่ยงและการปรับตัวของธุรกิจในวิถีใหม จริยธรรมและความรับผิดชอบ

ตอสังคมของธุรกิจเอกชน และกรณีศึกษาเก่ียวกับการประกอบธุรกิจในชีวิตวิถีใหม 

This course aims to explain the business context and environment in the new 

era.  The topics cover the principles of business management in the new era, the risk, and the 

adjustment of the businesses.  It also includes ethics and social responsibilities of private 

businesses and the case studies about doing business in a new way of life.  

ECN64-163  เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน           3(3-0-6) 

 Sustainable Development Goals  

รายวิชานี้มุงอธิบายใหนักศึกษาเขาใจความหมายองคประกอบและกรณีศึกษาของเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เปาหมาย รวมถึงสรางความเขาใจเก่ียวกับความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติ 20 ป

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 

This course aims to explain to the students the meaning, components, and 

case studies of the 17 Sustainable Development Goals.  It also provides students with an 

understanding of the connection between the 20-year National Strategy, the National Economic 

and Social Development Plan, and the World Sustainable Development Goals. 

7) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดจิิทัล 2(2-0-4)* 

 Information Technology in Digital Era 

 รายวิชานี้ศึกษาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล 

อาทิ ในดานการแพทย ดานการศึกษา ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานบันเทิง ดานการทหาร ดานการเงิน 

รวมถึงความเปนอยูในอนาคต รูปแบบของเทคโนโลยีใหมท่ีเปลี่ยนแปลงโลกท่ีจะมาทดแทนหรือชวยในการ

ทํางานของมนุษย เชน อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทัล การพิมพ 3 

มิติ เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสริม เทคโนโลยีหุนยนต การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และ

ยานยนตอัจฉริยะ 
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  This course deals with the advancement and future trends of information 

technology, including the roles of information technology in the digital era, such as medicine, 

education, agriculture, industry, entertainment, military, finance and lifestyle.  It incorporates 

study of direct and disruptive impact of information technology in the workplace along with its 

avenues that include Internet of Things ( IoT) , Blockchain, Fintech, digital currency, 3D printing, 

virtual reality, augmented reality, robotics, big data analytics, and intelligent vehicles. 

 หมายเหตุ * รายวิชานี้ไมนับหนวยกิต นักศึกษาสามารถสอบ Placement Test ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากสอบไมผานใหเรียนรายวิชานี้ผานระบบออนไลน

ใหผานตามเกณฑ ผลการศึกษาเปนระบบ S/U  

 7.1) กลุมวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

ITD64-172 การจัดการเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 2(0-4-2) 

  Document Management Using Word Processing 

                 รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือการสรางไฟล การ

กําหนดรูปแบบตัวอักษรและการจัดวางตําแหนงขอความ การออกแบบและปรับแตงหนากระดาษ การทํางานกับ

รูปภาพ การทํางานควบคุมและออกแบบวัตถุ การใสสัญลักษณและสมการ การใสไฮเปอรลิงก การออกแบบและ

ปรับแตงตาราง การสะกดคําและตรวจคําคลาย การตรวจทานเอกสาร การพิมพเอกสาร การปองกันเอกสาร 

การทํางานเอกสารเชิงวิชาการ การทําจดหมายเวียน และการจัดทําเอกสารดวยเครื่องมือออนไลน 

 This course includes the following topics in using the word processing software 

for:  file creation, text formatting and layout, page layout customization, picture styling, object 

control and design, symbols and equations, hyperlinking, table design and customization, 

spelling check and thesaurus, file review, printing setup, document protection, working with 

academic documents, mail merging, and online documents management. 

ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 2(0-4-2) 

  Electronic Spreadsheet Applications for Data Analysis 

  รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ การใชโปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส การสรางและ

จัดการแผนงานและสมุดงาน การจัดการเซลลและชวง การจัดการตาราง การกรองขอมูล การประยุกตใชงาน

สูตรและฟงกชัน การสรางแผนภูมิและวัตถุ การจัดการและแชรสมุดงาน การใชรูปแบบและโครงรางท่ีกําหนดเอง 

การสรางสูตรข้ันสูง การสรางแผนภูมิข้ันสูงและตารางไขว และการจัดทําตารางคํานวณดวยเครื่องมือออนไลน 

       This course includes the following topics in using spreadsheets program: creating 

and managing worksheets and workbooks, managing cells and ranges, managing tables, data 
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filtering, applying formulas and functions, creating charts and objects, managing and sharing 

workbooks, applying custom formats and layouts, creating advanced formulas, creating 

advanced charts and pivot tables, and online spreadsheets management. 

ITD64-174 การออกแบบงานนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 2(0-4-2) 

  Effective Presentation Design 

  รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ การแนะนําซอฟตแวรสําหรับสรางงานนําเสนอ ข้ันตอนและ

เทคนิคการออกแบบงานนําเสนอ การสรางงานนําเสนอ การจัดรูปแบบขอมูล การเชื่อมโยงงานนําเสนอกับขอมูล

ภายนอก การกําหนดเอฟเฟกสใหกับงานนําเสนอ การกําหนดภาพเคลื่อนไหว การจัดเตรียมการนําเสนองาน 

การนําเสนองาน บันทึกการนําเสนอสไลดดวยคําบรรยายและการกําหนดเวลาสไลด การสั่งพิมพงานนําเสนอ 

การสรางเอกสารประกอบการบรรยาย การแปลงไฟลงานนําเสนอ การสรางแมแบบงานนําเสนอ และการ

ออกแบบอินโฟกราฟกสําหรับงานนําเสนอ 

 This course includes the following topics: Introduction to presentation software, 

phases and techniques for presentation design, creating presentations, formatting data, linking 

with external data, setting effects to presentation, setting transition to presentation, preparing 

to present, presenting, record a slide show with narration and slide timings, printing, producing 

handouts, transforming presentations, presentation templates’  creation, and infographic slide 

design. 

  7.2) กลุมวิชาปญญาประดิษฐ 

ITD64-175  ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ      3 (3-0-6) 

  Artificial Intelligence and Data Analytics for Business  

รายวิชานี้เก่ียวของกับการนําปญญาประดิษฐไปประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ 

โดยเนื้อหาในรายวิชาประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ คือ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปญญาประดิษฐและการวิเคราะห

ขอมูล คําสําคัญเก่ียวกับปญญาประดิษฐ วิธีการเรียนรูของเครื่อง การประยุกตใชปญญาประดิษฐและการ

วิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ กระบวนการในการประยุกตใชปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ 

การนําปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลไปใชในการคาดการณอนาคตสําหรับธุรกิจ 

This course deals with applying Artificial Intelligence ( AI)  to data analysis for 

business. The content of the course consists of the following topics: Introduction to AI and data 

analytics, AI terms, Machine Learning (ML)  methods, and the process of applying AI and data 

analytics in business.  It also includes applying AI and data analytics in forecasting the future in 

the aspect of business. 

IMI64-171  ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ      3 (3-0-6) 

  Artificial Intelligence and Data Analytics for Health  
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รายวิชานี้เก่ียวของกับการนําปญญาประดิษฐไปประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ 

โดยเนื้อหาในรายวิชาประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ คือ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปญญาประดิษฐและการวิเคราะห

ขอมูล คําสําคัญเก่ียวกับปญญาประดิษฐ วิธีการเรียนรูของเครื่อง การประยุกตใชปญญาประดิษฐและการ

วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ กระบวนการในการประยุกตใชปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ 

การนําปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลไปใชในการคาดการณอนาคตเพ่ือสุขภาพ 

This course deals with applying Artificial Intelligence ( AI)  to data analysis for 

health.  The content of the course consists of the following topics: Introduction to AI and data 

analytics, AI terms, Machine Learning (ML)  methods, and the process of applying AI and data 

analytics for health.  It also includes applying AI and data analytics in forecasting the future in 

the aspect for health. 

COE64-171  ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานดานวิทยาศาสตร     3(2-2-5) 

 และเทคโนโลยี  

        Artificial Intelligence for Living and Working in Sciences  

and Technologies  

นักศึกษาเขาใจแนวคิดพ้ืนฐาน ประเภท และกลไกของปญญาประดิษฐ นักศึกษารูจักแอพพิเค

ชันและรูจักประสิทธิภาพของปญญาประดิษฐในการดํารงชีวิตและการทํางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นักศึกษามีทักษะการใชงานเครื่องมือทางปญญาประดิษฐอยางงายและสามารถประยุกตใชปญญาประดิษฐในการ

ทํางานผานกรณีศึกษาได 

The course focuses on understanding the basic concept, types, and mechanisms 

of Artificial Intelligence. Furthermore, the course will have the students gain knowledge on the 

effectiveness of Artificial Intelligence and its application in living and working in the area of 

Sciences and Technologies.  The course also includes practical application of artificial 

intelligence in their work through case studies. 

COE64-172  ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานดานมนุษยศาสตร     3(2-2-5) 

   และสังคมศาสตร  

        Artificial Intelligence for Living and Working in Humanities  

and Social Sciences 

นักศึกษาเขาใจแนวคิดพ้ืนฐาน ประเภท และกลไกของปญญาประดิษฐ นักศึกษารูจักแอพพิเค

ชันและรูจักประสิทธิภาพของปญญาประดิษฐในการดํารงชีวิตและการทํางานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นักศึกษามีทักษะการใชงานเครื่องมือทางปญญาประดิษฐอยางงายและสามารถประยุกตใชปญญาประดิษฐในการ

ทํางานผานกรณีศึกษาได 
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The course focuses on understanding the basic concept, types, and mechanisms 

of Artificial Intelligence. Furthermore, the course will have the students gain knowledge on the 

effectiveness of Artificial Intelligence and its application in living and working in the area of 

Humanities and Social Sciences.  The course also includes practical application of artificial 

intelligence in their work through case studies 

 

ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 140 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิชาชีพ 72 หนวยกิต 

 1.1) วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต 

MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0(0-0-4) 

Basic Mathematics 

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเขาใจแนวคิดท่ีสําคัญทางคณิตศาสตร และสามารถนําความรูดังกลาวไป

วิเคราะหและประยุกตใชในการแกปญหา หรือใชเปนความรูพ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาท่ีสูงข้ึนได หัวขอใน

รายวิชานี้ประกอบดวย สมการกําลังสอง ระบบสมการเชิงเสน ความสัมพันธและฟงกชัน เสนตรง เสนโคง

พาราโบลา ฟงกชันเลขยกกําลังและลอการิทึม และสัญลักษณเชิงการบวก 

This course is intended to provide the students essential mathematical concepts needed 

to analyze and solve mathematical problems as well as able to apply the concepts to upper 

level courses.  Topics include quadratic equations, system of linear equations, relations and 

functions, lines, parabolas, exponential and logarithmic functions, and summation notations. 

MAT61-107 คณิตศาสตรสําหรับสหเวชศาสตร 4(4-0-8) 

Mathematics for Allied Health Sciences 

วิชาบังคับกอน: MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

Prerequisite: MAT61-001 Basic Mathematics 

การศึกษาในรายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนไดประยุกตใชเครื่องมือทางคณิตศาสตรเพ่ือแกปญหาในทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพท่ีเก่ียวของกับเรื่องตอไปนี้ การเปลี่ยนหนวยวัดและปริมาณทางวิทยาศาสตร การประมาณ

คาพารามิเตอรของตัวแบบทางสถิติ ปญหากําหนดการเชิงเสน ความเขมขนของกรด-เบส ครึ่งชีวิตของสาร

กัมมันตภาพรังสี การเพ่ิมจํานวนประชากร และความเขมของเสียง โดยใชความรูทางคณิตศาสตรในหัวขอ การ

ใหเหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย การรางกราฟเสนตรง พาราโบลา ฟงกชันเอกซโปเนนเชียลและฟงกชัน

ลอการิทึม สมบัติของเอกซโปเนนเชียลและลอการิทึม การคํานวณคาแอนติลอการิทึม ผลบวกรีมันน ปริพันธของ
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พหุนามและการประยุกต ทฤษฎีความนาจะเปนและความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข และการแจกแจงปกติ

มาตรฐาน 

This course aims at establishing mathematical concepts for solving the following 

problems in health science; unit conversion and estimate the parameter for data functions, 

solving the problems that cover linear programming, concentration of acid- base, radioactive 

half- life, populations growth, and the definition of decibel by applying the knowledge in 

inductive and deductive reasoning, linear, parabola, exponential and logarithmic functions and 

graph sketching, properties of exponents and logarithms, calculation of antilogarithm, Riemann’s 

sum, integrals of polynomials and its applications, probability theory and conditional probability, 

and standard normal distribution. 

PHY61-105 ฟสิกสทางการแพทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

Basic Medical Physics 

รายวิชานี้ประยุกตทฤษฎีทางฟสิกส ในการอธิบายปรากฏการณธรรมชาติและใชประโยชนท่ีเก่ียวของ

กับการแพทยและวิทยาศาสตรชีวภาพอยางยอ เนื้อหาครอบคลุม กลศาสตรท่ัวไป ความรอน คุณสมบัติทาง

กายภาพของกาซและของเหลว ไฟฟาทางชีวภาพ เสียงและคลื่นกล แสงและคลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี

และเวชศาสตรนิวเคลียร รวมถึงอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการแพทยและพยาบาล 

This course applies physics theory to briefly explain natural phenomena and implement 

in medicine and life sciences.  The contents cover general mechanics, heat, physical properties 

of liquid and gas, bioelectricity, sound and mechanical waves, light and electromagnetic waves, 

radioactivity and nuclear medicine as well as medical instruments. 

BIO61-105 ชีววิทยาท่ัวไป 4(4-0-8) 

General Biology 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนําหลักการท่ัวไปและพ้ืนฐานท่ีสําคัญเก่ียวกับชีววิทยา โดยกลาวถึง

หัวขอตาง ๆ ดังนี้ แนวคิดหลักทางชีววิทยา เคมีของชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล พลังงานกับชีวิต หลัก

พันธุศาสตร วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติ โครงสรางและหนาท่ีของเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะท้ังของพืชและ

ของสัตวชั้นสูง ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

This course intended to provide general principles and essential basis of biology. Topics 

include biological concepts, chemical basis of life, structure and function of cells, energy of life, 
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principles of genetics, evolution, structures and functions of tissues, organs and organ systems 

of higher plants and animals, interaction between life and environment. 

BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 

General Biology Laboratory 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: BIO61-105 ชีววิทยาท่ัวไป  

Prerequisite or Co-requisite: BIO61-105 General Biology  

การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนาวิธีการทดลองทางหองปฏิบัติการตาง ๆ ทาง

ชีววิทยา เพ่ือเสริมและประกอบความรูสําหรับเพ่ือเสริมความรูในวิชาชีววิทยาท่ัวไป 

This course is intended to introduce the laboratory methods in biology to complement 

the lectures taught in the General Biology course. 

CHM61-104 หลักเคมี 4(4-0-8) 

Principles of Chemistry 

รายวิชานี้ใหความรูเก่ียวกับหลักเคมีพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการศึกษาตอในสาขาท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร

การแพทย เนื้อหาหลักในรายวิชาหมายรวมถึงศัพทเคมีพ้ืนฐาน การคํานวณทางเคมี สมบัติของอะตอมและ

โมเลกุลท่ีกลาวรวมถึงพันธะเคมีและโครงสรางทางเคมี โดยเนื้อหาหลักจะนําไปสูการอภิปรายในหัวขอ แกส 

สมบัติของสารละลาย คอลลอยด สมดุลในสารละลาย สมบัติกรดเบส บัฟเฟอร กระบวนการและการประยุกตใช

เคมีไฟฟาสําหรับการแพทยยุคใหมและหมูฟงกชันของสารประกอบอินทรียเบื้องตน  

This course introduces the basic foundations of chemistry necessary for further study in 

the medical sciences.  Core topics include basic chemical terminology, chemical calculations, 

properties of atoms and molecules, including chemical bonding and structure.  These core 

concepts are developed to discuss gases, properties of solutions, colloids, aqueous equilibria, 

properties of acids, bases and buffers, redox chemistry for medical applications and an 

introduction to functional group organic chemistry.  

CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

Principles of organic chemistry 

รายวิชาบังคับกอน: 

(1) CHM-61-101 เคมี 1 หรือ เรียนคูควบกัน หรือ 

(2) CHM61-105 เคมีท่ัวไป หรือ เรียนคูควบกัน หรือ 

(3) CHM61-104 หลักเคมี หรือ เรียนคูควบกัน 
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Pre-requisite: 

(1) CHM-61-101 Chemistry I or co-requisite or 

(2) CHM61-105 General Chemistry or co-requisite or 

(3) CHM61-104 Principles of Chemistry or co-requisite 

รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักทฤษฎีท่ัวไปของเคมีอินทรีย ไดแก การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ สมบัติ

ทางเคมี สเตอรีโอไอโซเมอร และปฏิกิริยาพ้ืนฐานของสารประกอบอินทรียแยกตามหมูฟงกชั่น 

This course is designed to provide a comprehensive survey of the principles underpinning 

organic chemistry. This will include nomenclature, physical and chemical properties, 

stereoisomers and basic reactions of organic compounds categorized by functional groups. 

CHM61-140 เทคนิคพ้ืนฐานทางเคมีวิเคราะห 3(2-3-6) 

 สําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต  

 Basic Analytical Chemistry  

 Techniques for Applied Thai Traditional Medicine  

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู:  HM-61-104 หลักเคมี 

Prerequisite or Co-requisite: CHM-61-104 Principles of Chemistry 

รายวิชานี้เปนรายวิชาเก่ียวกับหลักการทางเคมีวิเคราะหท่ีเนนการฝกทักษะปฏิบัติการเบื้องตนทางเคมี

วิเคราะห เนื้อหาประกอบดวยการวิเคราะหโดยน้ําหนักและการวิเคราะหโดยปริมาตรของปฏิกิริยากรด-เบส การ

ตกตะกอน การเกิดสารประกอบเชิงซอน และปฏิกิริยารีดอกซ  รวมถึงพ้ืนฐานการวิเคราะหดวยเครื่องมือทางส

เปกโทรสโกป ไฟฟาเคมี และโครมาโทกราฟ 

This course will present basic principle of analytical chemistry emphasizing fundamental 

laboratory skills. These will cover gravimetric analysis, volumetric analysis of acid-base equilibria, 

precipitation, complex- formation and redox reaction.  The basic of spectroscopy, 

electrochemistry and chromatography will also be included. 

1.2) วิชาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน 23 หนวยกิต 

BIO61-191 ชีวเคมีการแพทยเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

Basic Medical Biochemistry 

วิชาบังคับกอน: (1) CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 และ BIO61-102 ปฏิบัติการ

หลักชีววิทยา 1 หรือ 
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(2) CHM61-104 หลักเคมี BIO61-105 ชีววิทยาท่ัวไป และ BIO61-106 ปฏิบัติการ 

ชีววิทยาท่ัวไป 

Prerequisite:  (1) CHM61-106 Fundamental Chemistry, BIO61-101 Principles of Biology I, and 

BIO61-102© Principles of Biology I Laboratory, or 

 ( 2)  CHM61- 104© Principles of Chemistry, BIO61- 105 General Biology, and 

BIO61-106 General Biology Laboratory, or 

 ( 3)  CHM61-104E© Principles of Chemistry, BIO61-105E General Biology, and 

BIO61-106E General Biology Laboratory   

การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเขาใจถึงเรื่องเซลลและสวนประกอบของ

เซลล โครงสราง สมบัติและการทํางานของเอนไซมและฮอรโมน โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูเก่ียวกับเมแทบอลิซึม

ของคารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลิอิก การควบคุมกระบวนการแมแทบอลิซึม รวมท้ังการแสดงออกและ

การถายทอดขอความทางพันธุกรรม      การสังเคราะหโปรตีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน 

This course is intended to provide the student to understand in cell and cell 

components, structure, properties, and the actions of enzymes and hormones.  Topics include 

metabolisms of carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid and metabolic controls.  In addition, 

the students will learn about the expression and transmission of genetic information, protein 

synthesis and genetic regulation. 

ATM64-221 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 3(3-0-6) 

Anatomy and Physiology 1 

รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนสามารถอธิบายโครงสรางระบบปกคลุมผิวหนัง  การทํางานของระบบ

กลามเนื้อและกระดูก  โครงสรางและการทํางานของระบบประสาทได 

This course is intended to provide the students to describe the Integumentary system, 

the function of the musculoskeletal system , the structure and function of nervous system 

ATM64-222 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 1(0-3-2) 

Practice in Anatomy and Physiology I 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-221 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-221 Anatomy and Pathophysiology 1 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะ ระบบปกคลุมผิวหนัง การทํางานของระบบกลามเนื้อและกระดูก  โครงสราง

และการทํางานของระบบประสาทได 
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This course focuses on skills of Integumentary system, the function of the 

musculoskeletal system, the structure and function of nervous system 

ATM64-223 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 3(3-0-6) 

Anatomy and Physiology 2 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-221 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 

Prerequisite: student got any grades (A to F) of ATM64-221 Anatomy and Physiology 1 

รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนสามารถอธิบายโครงสรางของระบบระบบภูมิคุมกัน ระบบตอมไรทอ 

โครงสรางและการทํางานของระบบไตและระบบสืบพันธุ ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอด

เลือดได 

This course is intended to provide the students to describe immune system, endocrine 

system urinary system, reproductive system, digestive system, respiratory system, and 

cardiovascular system. 

ATM64-224 ปฎบัิติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 1(0-3-2) 

Practice in Anatomy and Physiology 2 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-223 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2  

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-223 Anatomy and Pathophysiology 2 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะของระบบระบบภูมิคุมกัน ระบบตอมไรทอ โครงสรางและการทํางานของระบบ

ไตและระบบสืบพันธุ ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือดได 

This course focuses on skills of immune system endocrine system urinary system 

reproductive system digestive system respiratory system cardiovascular system. 

 

ATM64-225 พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 

Pathology and Pathophysiology 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-223 กายวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยา 2 และ ATM64-228 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุมกัน 

Prerequisite or Co- requisite:  student got any grades ( A to F)  of ATM64- 22 3  Anatomy and 

Physiology 2 and ATM64-228 Basic Microbiology, Parasitology and Immunology 

87 

 



                                                                                                                          

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหอธิบายสาเหตุ พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา และพยาธิสภาพของการ

เสื่อมสภาพและการตายของเซลล การอักเสบ การหาย การไหลเวียน ความผิดปกติของโลหะและรงควัตถุ ภัย

อันตรายจากสิ่งแวดลอม ความผิดปกติของการเจริญเติบโตและเนื้องอก  พยาธิสภาพท่ีมีตอการทํางานของ

อวัยวะตามระบบตาง ๆ ของรางกาย เชน ระบบ ประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบไต ระบบสืบพันธุและระบบตอมไรทอได 

This course aims to explain the cause, pathogenesis, pathophysiology, and pathology of 

degeneration and cell death, inflammation, tissue repair, circulation, abnormalities of metals 

and pigments, hazard from the environment, disorders of growth and neoplasia, pathology that 

affects the work of organs in various systems of the body such as the nervous system, circulatory 

system ,respiratory system, digestive system, kidney system, reproductive system, and the 

endocrine system. 

ATM64-226 เภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชเวท 3(3-0-6) 

Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย และ CHM61-

140 เทคนิคพ้ืนฐานทางเคมีวิเคราะหสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

Prerequisite: student got any grades (A to F) of CHM61-112 Fundamental Organic Chemistry 

and CHM61- 140 Basic Analytical Chemistry Techniques for Applied Thai 

Traditional Medicine 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจสัณฐานวิทยา เนื้อเยื่อวิทยา อนุกรมวิธาน การพิสูจนเอกลักษณ 

และลักษณะเดนของวงศพืชท่ีสําคัญ รวมถึงประโยชนของพืชสมุนไพรท่ีใชทางเภสัชกรรมท่ีสัมพันธกับ

องคประกอบทางเคมีท่ีสําคัญของพืช และการจําแนกกลุมขององคประกอบทางเคมีทุติยภูมิในกลุมแอลคาลอยด 

ไกลโคไซค น้ํามันหอมระเหย เรซิน บาลซ่ัม กรดอินทรีย และสารอ่ืน ๆ 

This course aims to know and understand plant morphology, histology, taxonomy, and 

identification; the distinctive characteristic of the selected families, and pharmaceutical aspects 

of medicinal plants related to their chemical constituents; and classification of phytochemical 

constituents in terms of secondary metabolites, including alkaloids, glycosides, volatile oils, 

resins, balsams, organic acids, and miscellaneous compounds. 

ATM64-227 ปฎิบัติการเภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชเวท 1(0-3-2) 

Practice in Pharmaceutical Botany and  

Pharmacognosy Laboratory 
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วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-226 เภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชเวท 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-226 Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะการจําแนกพืชสมุนไพรโดยใชเทคนิคทางสัณฐานวิทยา เนื้อเยื่อวิทยา การจัด

หมวดหมู การพิสูจนเอกลักษณและลักษณะเดนของพืชในวงศตาง ๆ รวมถึงการตรวจสอบองคประกอบทางเคมี

ทุติยภูมิท่ีมีในพืช กลุมแอลคาลอยด ไกลโคไซค น้ํามันหอมระเหย เรซิน บาลซ่ัม กรดอินทรีย และสารอ่ืน ๆ 

This course focuses on skills of classification of the medicinal plants according to plant 

morphology, histology, taxonomy, identification, and the distinctive characteristic of the 

selected families as well as screening the presence of phytochemical constituents in term of 

secondary metabolites, including alkaloids, glycosides, volatile oils, resins, balsams, organic 

acids, and miscellaneous compounds. 

ATM64-228 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุมกัน 2(2-0-4) 

Basic Microbiology, Parasitology and Immunology 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับ ไวรัสกอโรค แบคทีเรียกอโรค เชื้อรากอโรค พยาธิ

กอโรค ซ่ึงมีผลตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย 

This course aims to know and understand about pathogenic viruses, bacteria and 

pathogens. Pathogenic fungi, pathogens which affect the immune system. 

ATM64-325 เภสัชวิทยาเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

Basic Pharmacology 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-225 พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-225 Pathology and Pathophysiology 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจหลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร และเภสัชพลศาสตร 

กลไกการออกฤทธิ์ ประโยชนท่ีใชในการรักษา อาการไมพึงประสงค ความเปนพิษ อันตรกิริยา ขอควรระวังและ

ขอหามใชของยาตนแบบและยาท่ีใชบอย ในกลุมออกฤทธิ์ตอระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาท

สวนกลาง ระบบหัวใจหลอดเลือดและไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ ออตาคอยดและระบบภูมิคุมกัน 

ยาแกปวด ลดไข ตานการอักเสบ ยาตานจุลชีพ ปรสิต และมะเร็ง 

This course aims to know and understand principles of pharmacology, pharmacokinetics, 

pharmacodynamics, mechanism of actions, therapeutic uses, adverse drug reactions, toxicity, 

drug interactions, precautions and contra- indications of drug prototypes and commonly used 

drugs acting on peripheral and central nervous systems, cardiovascular and renal systems, 
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gastrointestinal systems, endocrine system, autacoids and immune systems, analgesics, 

antipyretic, anti-inflammatory drugs, antimicrobial agents, antiparasite agents, and antineoplastic 

drugs. 

1.3) วิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 28 หนวยกิต 

ATM64-131 บทบาท จรรยาบรรณและกฎหมายพ้ืนฐานการประกอบวิชาชีพ 2(2-0-4) 

Roles, ethics and legal basis for professional practice  

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพการแพทย

แผนไทยประยุกต บทบาทของแพทยแผนไทยประยุกตในระบบบริการสุขภาพ สาขาท่ีเก่ียวของกับการแพทย

แผนไทยประยุกต สาขาเวชกรรมไทย สาขาเภสัชกรรมไทย สาขาผดุงครรภไทย สาขาหัตถเวชกรรมไทย 

กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีเก่ียวของ 

This course aims to know and understand fundamental knowledge in applied Thai 

traditional medicine; the role of applied Thai traditional medicine in health care service system; 

Thai traditional Medicine, Thai traditional Pharmaceutics, Thai traditional massage, Thai 

traditional Midwifery, laws and ethics in traditional Thai medicine profession. 

ATM64-321 อาการวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต  3(3-0-6) 

Symptomatology for Applied Thai Traditional Medicine 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (AถึงF) จาก ATM64-225 พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 

Prerequisite: student got any grades (A to F) of ATM64-225 Pathology and Pathophysiology 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของอาการวิทยา 

ความสัมพันธระหวางอาการกับพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา และการวินิจฉัยโรค ความหมายและสาเหตุของ

อาการท่ีพบบอยหรือมีความสําคัญทางการแพทยแผนปจจุบัน ในอาการท่ีพบไดบอยในระบบตางๆ เชน ระบบ

ทางเดินหายใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบผิวหนัง ทางเดินอาหาร ระบบไตและปสสาวะ ระบบสืบพันธุ

เพศหญิง  ระบบกลามเนื้อและกระดูก ระบบประสาทและสมอง ระบบตอไรทอ 

This course aims to know and understand about definition and significance of 

symptomantology.  The relationship between symptoms and pathology.  Pathophysiology and 

the diagnosis, definition and causes of common or important symptoms in modern medicine, 

symptoms that are common in systems such as the respiratory system, cardiovascular system, 

integumentary system, digestive system, urinary system, reproductive system, Musculoskeletal 

system, nervous system, nervous system and brain, endocrine system. 
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ATM64-322 ปฎิบัตกิารอาการวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต  1(0-3-2) 

Practice in Symptomatology for Applied Thai Traditional 

Medicine 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-321 อาการวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต  

Prerequisite or Co-requisite: ATM64- 321  Symptomatology for Applied Thai Traditional 

Medicine 

รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะ เก่ียวกับความสัมพันธระหวางอาการกับพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา 

และการวินิจฉัยโรค ความหมายและสาเหตุของอาการท่ีพบบอยหรือมีความสําคัญทางการแพทยแผนปจจุบัน 

อาการท่ีพบไดบอยในระบบตางๆ เชน ระบบทางเดินหายใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบผิวหนัง ทางเดิน

อาหาร ระบบไตและปสสาวะ ระบบสืบพันธุเพศหญิง  ระบบกลามเนื้อและกระดูก ระบบประสาทและสมอง 

ระบบตอมไรทอ 

This course focuses on providing students skills in relationship between symptoms and 

pathology, pathophysiology and the diagnosis, definition and causes of common or important 

symptoms in modern medicine, symptoms that are common in systems such as the respiratory 

system, cardiovascular system, integumentary system, digestive system, urinary system, 

reproductive system, musculoskeletal system, nervous system and brain, endocrine system. 

ATM64-323 เวชศาสตรท่ัวไปสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 1  2(2-0-4) 

General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 1 

วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-225 พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 

Prerequisite: student got any grades (A to F) of ATM64-225 Pathology and Pathophysiology 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับกลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก 

และ การวินิจฉัยโรค ภาวะผิดปกติท่ีพบบอยในระบบตางๆ เชน โรคไขตางๆ  โรคท่ีพบบอยในระบบทางเดิน

หายใจ  โรคท่ีพบบอยในระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรคท่ีพบบอยในระบบผิวหนัง โรคท่ีพบบอยในระบบ

ทางเดินอาหาร โรคท่ีพบบอยในระบบไตและปสสาวะ โรคท่ีพบไดบอย ระบบสืบพันธุเพศหญิง และ การตั้งครรภ  

โรคท่ีพบบอย ในระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง จักษุวิทยา และวิทยาโสตนาสิก ลาริงซ   

This course aims to know and understand about disease mechanisms, Pathophysiology, 

clinical features, and diagnosis, disorders that are common in various systems such as various 

fever, common diseases in the respiratory system.  common diseases in the cardiovascular 

system, common diseases in the integumentary system, common diseases in the digestive 

system, common diseases in the kidney and urinary system, common diseases in reproductive 
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system and pregnancy, common disease in the musculoskeletal system, nervous system and 

brain, ophthalmology and otolaryngology 

ATM64-324 ปฏิบัตกิารเวชศาสตรท่ัวไปสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 1 1(0-3-2) 

Practice in General Medicine for Applied Thai Traditional 

Medicine 1 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-323 เวชศาสตรท่ัวไปสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 1 

Prerequisite or Co-requisite:  ATM6 4 - 3 2 3  General Medicine for Applied Thai Traditional 

Medicine 1 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะ กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และ การวินิจฉัยโรค หรือ 

ภาวะ ผิดปกติท่ีพบบอยในระบบตางๆ เชน โรคไขตางๆ  โรคท่ีพบบอยในระบบทางเดินหายใจ  โรคท่ีพบบอยใน

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรคท่ีพบบอยในระบบผิวหนัง โรคท่ีพบบอยในระบบทางเดินอาหาร โรคท่ีพบบอย

ในระบบไตและปสสาวะ โครท่ีพบไดบอย ระบบสืบพันธุเพศหญิง และ การตั้งครรภ  โรคท่ีพบบอย ในระบบ

กระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง  จักษุวิทยา และวิทยาโสตนาสิก ลาริงซ   

This course focuses on skills; disease mechanisms, pathophysiology, clinical features, and 

diagnosis, disorders that are common in various systems such as various fever, common diseases 

in the respiratory system.  common diseases in the cardiovascular system, common diseases in 

the integumentary system, common diseases in the digestive system, common diseases in the 

kidney and urinary system, common diseases in reproductive system and pregnancy, common 

disease in the musculoskeletal system, nervous system and brain, ophthalmology and 

otolaryngology. 

ATM64-326 เวชศาสตรท่ัวไปสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2   2(2-0-4) 

General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 2 

วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-323 เวชศาสตรท่ัวไปสําหรับการแพทย

แผนไทยประยุกต 1 

Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of ATM64-323  General Medicine for Applied 

Thai Traditional Medicine 1 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับกลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก 

และ การวินิจฉัยโรค ภาวะผิดปกติท่ีพบบอยในระบบตางๆ  กุมารเวชศาสตร จิตเวชศาสตร ศัลยศาสตรออรโธป

ดิกส  และ การเทียบเคียงโรคระหวางแผนไทยกับแพทยแผนปจจุบัน การติดตอสื่อสารกับแพทยแผนปจจุบัน

และการสงตอ  
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This course focuses on skills; disease mechanisms, pathophysiology, clinical features, and 

diagnosis, disorders that are common in various systems such as pediatric, psychiatry, 

orthopedics and comparison between the principles used by traditional Thai medicine and 

Western medicine, communication, patient referral guideline. 

ATM 64-327 ปฏิบัตกิารเวชศาสตรท่ัวไปสําหรับ    1(0-3-2) 

 การแพทยแผนไทยประยุกต 2 

Practice in General Medicine for Applied Thai Traditional 

Medicine 2  

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู:  ATM64-326 เวชศาสตรท่ัวไปสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-326General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 

2 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะ กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และ         การวินิจฉัยโรค 

หรือ ภาวะ ผิดปกติท่ีพบบอยในระบบตาง ๆ กุมารเวชศาสตร จิตเวชศาสตร ศัลยศาสตรออรโธปดิกส  และ การ

เทียบเคียงโรคระหวางแผนไทยกับแพทยแผนปจจุบัน        การติดตอสื่อสารกับแพทยแผนปจจุบันและการสง

ตอ 

This course focuses on skills; disease mechanisms, pathophysiology, clinical features, and 

diagnosis, disorders that are common in various systems such as pediatric, psychiatry, 

orthopedics and comparison between the principles used by traditional Thai medicine and 

Western medicine, communication, patient referral guideline 

ATM64-328 การสืบคนทางการแพทยเพ่ือการวินิจฉัย 2(2-0-4) 

 Data Gathering for Diagnostic 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-326 เวชศาสตรท่ัวไป

สําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2 

Prerequisite or Co-requisite:  student got any grades (A to F) of ATM64-326 General Medicine for 

Applied Thai Traditional Medicine 2  

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และเขาใจในการซักประวัติและ ตรวจวิเคราะหรางกาย เพ่ือประกอบการ

วินิจฉัยโรค การตรวจวิเคราะหและแปลผลความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบผิวหนัง  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินปสสาวะ  ระบบสืบพันธุ ระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบ

ตอมไรทอ และโภชนาการ 
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This course aims to know and understand the history taking and physical examination in 

order to diagnose the disease, analysis and interpretation of disorders of the respiratory system, 

cardiovascular system, integumentary system, digestive system, urinary system, reproductive 

system, bone and musculoskeletal system, endocrine system and nutrition. 

ATM64-329 ปฏิบัติการการสืบคนทางการแพทยเพ่ือการวินิจฉัย 1(0-3-2) 

Practice in Data Gathering for Diagnostic 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-328 การสืบคนทางการแพทยเพ่ือการวินิจฉัย 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-328 Data Gathering for Diagnostic 

รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะ เก่ียวกับ การซักประวัติและ ตรวจวิเคราะหรางกาย  เพ่ือประกอบการ

วินิจฉัยโรค การตรวจวิเคราะหและแปลผลความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ ระบบผิวหนัง  

ระบบทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินปสสาวะ  ระบบสืบพันธุ ระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบตอมไรทอและ

โภชนาการ 

This course focuses on providing students skills in history taking and physical examination 

in order to diagnose the disease, analysis and interpretation of disorders of the respiratory 

system, cardiovascular system, integumentary system, digestive system, urinary system, 

reproductive system, bone and musculoskeletal system, endocrine system and nutrition. 

ATM64-330 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทยประยุกต 2(2-0-4) 

Research Methodology in Applied Thai Traditional Medicine 

วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก MAT61-107 คณิตศาสตรสําหรับสหเวช

 ศาสตร 

Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of MAT61-107 Mathematics for Allied Health 

Sciences 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับ หลักการและความหมายของการวิจัย ชนิดของการ

วิจัย การออกแบบ และกระบวนของการวิจัย การกําหนดปญหาและการตั้งสมมติฐาน การตั้งวัตถุประสงคและ

กรอบแนวคิดการวิจัย ประชากรและการสุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการใชสถิติ

ในการวิจัย การเขียนโครงราง รายงานการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย และการประเมินงานวิจัย รวมท้ัง

จริยธรรมของนักวิจัย การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ งานวิจัยจากงานประจํา การวิจัยเชิงระบาด 

This course aims to know and understand principles and definition of research, type of 

research, research design and research process; research problem determination and 
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hypothesis; research objective and conceptual framework; population and sampling; data 

collection, analysis and application of statistics in research; research proposal report, 

presentation, and evaluation; ethics of researchers; meta- analysis; routine to research; 

epidemiological research. 

ATM64-331 โภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต  2(2-0-4) 

Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับ การคํานวณปริมาณสารอาหารท่ีรางกายควรไดรับ 

หลักการบริโภคอาหาร ความรูทางดานการแพทยแผนไทยท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ  ของแสลง โภชนาการ 

อาหาร  สมุนไพรสําหรับเด็ก วัยรุน  วัยชรา หญิงตั้งครรภและหญิงคลอดบุตร  อาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน 

ไขมัน ความดันโลหิตสูง การจัดคอรสเมนูอาหาร ตามหลักการแพทยแผนไทย  อาหารสําหรับชะลอวัย สําหรับ

ความงาม อาหารเฉพาะโรค 

This course aims to know and understand about nutrients calculation of the amount of 

nutrients that the body should be received, food consumption principles, knowledge of Thai 

traditional medicine in relation to nutrients-related disease, Thai traditional medicine knowledge 

in nutrition for children, adolescents, old people, pregnant women and childbirth women, food 

for diabetics, high blood pressure, arranged food menu courses according to Thai medicine 

principles, food for anti-aging, beauty, specific disease. 

ATM64-332 ปฎบัิติการโภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต  1(0-3-2) 

Practice in Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-331 โภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

 Prerequisite or Co-requisite: ATM64-331 Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine 

รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะ เก่ียวกับการคํานวณปริมาณสารอาหารท่ีรางกายควรไดรับ หลักการ

บริโภคอาหาร ความรูทางดานการแพทยแผนไทยท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ  ของแสลง โภชนาการ อาหาร  

สมุนไพรสําหรับเด็ก วัยรุน  วัยชรา หญิงตั้งครรภและหญิงคลอดบุตร  อาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน ไขมัน 

ความดันโลหิตสูง การจัดคอรสเมนูอาหาร ตามหลักการแพทยแผนไทย  อาหารสําหรับชะลอวัย สําหรับความ

งาม อาหารเฉพาะโรค 

This course focuses on providing students skills in nutrients calculation of the amount of 

nutrients that the body should be received, food consumption principles, knowledge of Thai 

traditional medicine in relation to nutrients-related disease, Thai traditional medicine knowledge 

in nutrition for children, adolescents, old people, pregnant women and childbirth women, food 
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for diabetics, high blood pressure, arranged food menu courses according to Thai medicine 

principles, food for anti-aging, beauty, specific disease. 

ATM64-333  ธรรมานามัย การแพทยเสริมและการแพทยทางเลือก   2(2-0-4) 

Dhammānāmaya, Complementary and Alternative 

Medicine  

ความหมายของธรรมานามัย หลักการพ้ืนฐานของการแพทยเสริมและการแพทยทางเลือก การแพทย

ระบบอ่ืนท่ีสําคัญนอกเหนือจากการแพทยกระแสหลัก การสงเสริมศักยภาพของจิต การใชสารท่ีพบในธรรมชาติ 

การนวดดัดหรือจัดสวนของรางกาย บทบาทท่ีใชในการบําบัดโรคและสงเสริมสุขภาพ 

Meaning of Dhammānāmaya; basic principles of complementary and alternative 

medicine; important alternative systems other than mainstream medical practice; enhancement 

of the mind’s capacity; use of natural substances and therapy; manipulation and/or movement 

of parts of the body; their roles in treatment and promotion of health. 

ATM64-421 ธุรกิจสุขภาพ 3(2-3-6) 

Health and Wellness Business 

รายวิชานี้มุงเนนใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะเก่ียวกับภาพรวมของการทําธุรกิจสุขภาพ และการ

เขียนแผนธุรกิจ การเขียนแผนการตลาด  การออกแบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ การ

ออกแบบเว็บไซด การออกแบบ application  ธุรกิจในโซเชียลมีเดีย การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ  

การออกแบบบริการ  การทําสื่อโฆษณา การนําเสนอแผนธุรกิจ 

This course aims to know, understand and focus on skills of an overview of health and 

wellness business, business plan, marketing plan, design technology and Information 

Technology for business, design website, application, business in social media, brand and 

packaging and design service, advertise, and demonstration business plan. 

ATM64-442 สมุนไพรและเภสัชโภชนาบําบัด 3(2-3-6) 

Herbs and Nutraceutical 

วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-331 โภชนาการสําหรับการแพทยแผน

ไทยประยุกต 

Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of ATM64- 331  Nutrition for Applied Thai 

Traditional Medicine 
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รายวิชานี้มุงเนน ใหมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับ อาหารสมุนไพร ท่ีบํารุงระบบกลามเนื้อและกระดูก 

ระบบประสาท ระบบภูมิคุมกัน ของระบบตอมไรทอ ระบบไตและระบบสืบพันธุ ระบบยอยอาหารระบบหายใจ 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด อาหารบํารุง ผิวพรรณและความงาม น้ําปน ชาสมุนไพร น้ําหมักสมุนไพร 

This course aims to know and understand and focuses on skills of herbal food for the 

skeleton and muscular system, neuroanatomy system, immune system, endocrine system, 

kidney and reproductive system, digestive system, respiratory system, cardiovascular system, for 

skin and beauty, smoothie, herbal tea, infused water. 

2) กลุมวิชาชีพ            68 หนวยกิต 

 2.1) วิชาเวชกรรมแผนไทย 18 หนวยกิต 

ATM64-241 เวชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) 

Thai Traditional Medicine 1 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับ หลักการสําคัญของการแพทยแผนไทย มูลเหตุการ

เกิดโรคและทฤษฎีตรีธาตุ ความสมดุลแหงธาตุ ความสมบูรณแหงรางกายมนุษย การตรวจชีพจรลักษณะปกติ  

หลักการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค ตามตําราเวชศึกษา คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย   คัมภีรธาตุวิภังค   คัมภีรธาตุ

วิวรณ  คัมภีรโรคนิทาน  และคัมภีรวรโยคสาร 

This course aims to know and understand important principles of Thai traditional 

medicine. etiology of diseases and tri-element theory. balance of the dhātu. perfect condition 

of the human body. feel the normal pulse. Principles of examination and diagnosis according 

to Vej-Suksa, Samutharnvinishai, Thatvipang, Thatvivorn, Roknitharn and Vorayokasarn scriptures. 

ATM64-242 ปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 1 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Medicine 1 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-241 เวชกรรมแผนไทย 1 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-241 Thai Traditional Medicine 1 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะการเก่ียวกับ วิเคราะหความสมบูรณแหงรางกายมนุษยตามตรีธาตุ การตรวจชีพจร

ลักษณะปกติ  การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค ตามตําราเวชศึกษา คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย   คัมภีรธาตุวิภังค   

คัมภีรธาตุวิวรณ  คัมภีรโรคนิทาน  และคัมภีรวรโยคสาร 

This course focuses on skills of analysing perfect condition of the human body following 

tri-element theory. feel the normal pulse. Principles of examination and diagnosis according to 

Vej-Suksa, Samutharnvinishai, Thatvipang, Thatvivorn, Roknitharn and Vorayokasarn scriptures 

 

97 

 



                                                                                                                          

ATM64-243 เวชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) 

Thai Traditional Medicine 2 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-241 เวชกรรมแผนไทย 1 

Prerequisite:  student got any grades (A to F) of ATM64-241 Thai Traditional Medicine 1 

 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับ ความหมายของโรค สมุฏฐานแหงโรคซ่ึงสัมพันธ

กับธาตุ อุตุ อายุ กาล สถานท่ี สิ่งแวดลอม อาหาร และพฤติกรรม หลักการซักประวัติบันทึกประวัติผูปวย 

หลักการตรวจวินิจฉัย ตรวจชีพจรลักษณะผิดปกติ ประเภทของการรักษาท่ีสําคัญ อาการแสดงและอาการของ

โรคตาง ๆ ท่ีพบบอย ลักษณะของโรค อาการ/อาการแสดงท่ีเกิดจากกองพิกัดสมุฏฐาน กิริยาอาการและความ

ประพฤติของมนุษย หลักการและวิธีการรักษาโรคทางการแพทยแผนไทย 

This course aims to know and understand the meaning of disease.  The causes of disease 

related with elements, seasons, ages, time, locations, environments, food and behaviour. 

principles of history taking and documentation of patient’ s health information.  principles of 

physical examination.  feel the abnormal pulse.  Important types of treatment.  signs and 

symptoms of common diseases.  characteristics of diseases/ symtoms/ signs caused by various 

Samuṭṭhāna.  Human activities and behaviour.  Principles and methods of treatment in 

traditional Thai medicine. 

ATM64-244 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 2  1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Medicine 2 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-243 เวชกรรมแผนไทย 2 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-243 Thai Traditional Medicine 2 

 รายวิชานี้มุงเนนทักษะการเก่ียวกับ การวิเคราะหสมุฏฐานแหงโรคซ่ึงสัมพันธกับธาตุ อุตุ อายุ กาล 

สถานท่ี สิ่งแวดลอม อาหาร และพฤติกรรม หลักการซักประวัติบันทึกประวัติผูปวย หลักการตรวจวินิจฉัย ตรวจ

ชีพจรลักษณะผิดปกติ ประเภทของการรักษาท่ีสําคัญ อาการแสดงและอาการของโรคตาง ๆ ท่ีพบบอย ลักษณะ

ของโรค อาการ/อาการแสดงท่ีเกิดจากกองพิกัดสมุฏฐาน กิริยาอาการและความประพฤติของมนุษย หลักการ

และวิธีการรักษาโรคทางการแพทยแผนไทย 

 This course focuses on skills of analysing causes of disease related with elements, 

seasons, ages, time, locations, environments, food and behaviour.  principles of history taking 

and documentation of patient’s health information. principles of physical examination. feel the 

abnormal pulse.  Important types of treatment.  signs and symptoms of common diseases. 

characteristics of diseases/symtoms/signs caused by various Samuṭṭhāna. Human activities and 

behaviour. Principles and methods of treatment in traditional Thai medicine. 
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ATM64-245 เวชกรรมแผนไทย 3      1(1-0-2) 

Thai Traditional Medicine 3 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-243 เวชกรรมแผนไทย 2 

Prerequisite:  student got any grades (A to F) of ATM64-243 Thai Traditional Medicine 2 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับ การวินิจฉัยโรคไขชนิดตาง ๆ ตามคัมภีร

ฉันทศาสตร คัมภีรตักศิลา คัมภีรสิทธิสารสงเคราะห โรคในปาก หู คอ และจมูกตามคัมภีรมุขโรค โรคตาตาม

คัมภีรอภัยสันตา โรคระบบทางเดินอาหาร ตามคัมภีรธาตุบรรจบ คัมภีรอุทรโรค และ คัมภีรฤศดวง การตรวจ

ชีพจร การวิเคราะหหาความสัมพันธของสมุฏฐานการเกิดโรค อาการแสดงและอาการของโรคในคัมภีรตาม

แนวทางการแพทยแผนไทย การเทียบเคียงอาการ/ปญหา กับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน แนวทางการรักษา 

และการสงตอผูปวย 

This course aims to know and understand the diagnosis of various types of fevers 

according to Shantasart, Takasila, Sithisarnsongkrau and diagnosis of diseases occurring in mouth, 

ear, throat, noses according to Mukharoke, and eyes according to Apaisanta scriptures. 

Gastrointestinal disease according to Thaatbanjob and Utornrok scripture, Risdoung scripture. 

Feel the pulse. Find Samuṭṭhāna or causes of diseases. Sign/symptom of disease according to 

Thai traditional medicine.  Matching the symptoms/problems with modern medicine. Treatment 

plan.  Patient referral. 

 

ATM64-246 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 3 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Medicine 3 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-245 เวชกรรมแผนไทย 3 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-245 Thai Traditional Medicine 3 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะการเก่ียวกับ การวินิจฉัยโรคไขชนิดตาง ๆ ตามคัมภีรฉันทศาสตร คัมภีรตักศิลา 

คัมภีรสิทธิสารสงเคราะห โรคในปาก หู คอ และจมูกตามคัมภีรมุขโรค โรคตาตามคัมภีรอภัยสันตา โรคระบบ

ทางเดินอาหาร ตามคัมภีรธาตุบรรจบ คัมภีรอุทรโรค และ คัมภีรฤศดวง การตรวจชีพจร การวิเคราะหหา

ความสัมพันธของสมุฏฐานการเกิดโรค อาการแสดงและอาการของโรคในคัมภีรตามแนวทางการแพทยแผนไทย 

การเทียบเคียงอาการ/ปญหา กับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน แนวทางการรักษา และการสงตอผูปวย 

This course focuses on skills of diagnosis of various types of fevers according to Shantasart, 

Takasila, Sithisarnsongkrau and diagnosis of diseases occurring in mouth, ear, throat, noses 

according to Mukharoke, and eyes according to Apaisanta scriptures.  Gastrointestinal disease 
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according to Thaatbanjob and Utornrok scripture, Risdoung scripture.  Feel the pulse.  Find 

Samuṭṭhāna or causes of diseases.  Sign/ symptom of disease according to Thai traditional 

medicine. Matching the symptoms/problems with modern medicine. Treatment plan.  Patient 

referral. 

ATM64-341 เวชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) 

Thai Traditional Medicine 4 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-245 เวชกรรมแผนไทย 3 

Prerequisite:  student got any grades (A to F) of ATM64-245 Thai Traditional Medicine 3 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับ การวินิจฉัยโรคทางเดินปสสาวะ ตามคัมภีรมุจฉาปก

ขันทิกา การวินิจฉัยโรคสึกหรอของรางกายตามคัมภีรกษัย วินิจฉัยโรคลมตามคัมภีรชวดาร คัมภีรมัญชุสาระ

วิเชียร การวิเคราะหหาความสมัพันธของสมุฏฐานการเกิดโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจชีพจร อาการแสดงและ

อาการของโรคในคัมภรีตามแนวทางการแพทยแผนไทย การเทียบเคียงอาการ/ปญหา กับศาสตรการแพทยแผน

ปจจุบัน การใหคําแนะนํา กลุมโรค/อาการ/ปญหาท่ีสําคัญในทางการแพทยแผนไทย แนวทางการรักษา และการ

สงตอผูปวย 

This course aims to know and understand diagnosis of urinary diseases according to 

Mukshapakhantikaa scripture.  diagnosis of degenerative diseases following Kasai scripture; 

diagnosis of Wata diseases following Chavadarn and Manshusaaravichian scripture.  Find 

Samuṭṭhāna or causes of diseases. making a diagnosis. Feel the pulse. Sign/symptom of disease 

according to Thai traditional medicine.  Matching the symptoms/ problems with modern 

medicine.  giving advice.  Important groups of diseases/ symptoms/problems in Thai traditional 

medicine. Treatment plan.  Patient referral. 

ATM64-342 ปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 4 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Medicine 4 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-341 เวชกรรมแผนไทย 4 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-341 Thai Traditional Medicine 4 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะการเก่ียวกับ การวินิจฉัยโรคทางเดินปสสาวะ ตามคัมภีรมุจฉาปกขันทิกา การ

วินิจฉัยโรคสึกหรอของรางกายตามคัมภีรกษัย วินิจฉัยโรคลมตามคัมภีรชวดาร คัมภีรมัญชุสาระวิเชียร การ

วิเคราะหหาความสัมพันธของสมุฏฐานการเกิดโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจชีพจร อาการแสดงและอาการของ

โรคในคัมภีรตามแนวทางการแพทยแผนไทย การเทียบเคียงอาการ/ปญหา กับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน 

การใหคําแนะนํา กลุมโรค/อาการ/ปญหาท่ีสําคัญในทางการแพทยแผนไทย แนวทางการรักษา และการสงตอ

ผูปวย 
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This course focuses on skills of diagnosis of urinary diseases according to 

Mukshapakhantikaa scripture.  diagnosis of degenerative diseases following Kasai scripture; 

diagnosis of Wata diseases following Chavadarn and Manshusaaravichian scripture.  Find 

Samuṭṭhāna or causes of diseases. making a diagnosis. Feel the pulse. Sign/symptom of disease 

according to Thai traditional medicine.  Matching the symptoms/ problems with modern 

medicine.  giving advice.  Important groups of diseases/ symptoms/problems in Thai traditional 

medicine. Treatment plan. Patient referral. 

ATM64-343 เวชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) 

Thai Traditional Medicine 5 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-341 เวชกรรมแผนไทย 4 

Prerequisite:  student got any grades (A to F) of ATM64-341 Thai Traditional Medicine 4 

 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับ การวินิจฉัยโรคท่ีเก่ียวกับฝภายในตามคัมภีร

อติสาร คัมภีรทิพยมาลา โรคในระบบผิวหนังตามคัมภีรไพจิตรมหาวงศ วิถีกุฎฐโรค การวินิจฉัยโรค อาการแสดง

และอาการของโรคในคัมภีรตามแนวทางการแพทยแผนไทย การเทียบเคียงอาการ/ปญหา กับศาสตรการแพทย

แผนปจจุบัน การใหคําแนะนํา กลุมโรค/อาการ/ปญหาท่ีสําคัญในทางการแพทยแผนไทย การตรวจชีพจร แนว

ทางการรักษา และการสงตอผูปวย 

This course aims to know and understand diagnosis of internal abscesses stated in Atisarn 

and Tipmala scripture.  dermatological diseases stated in Paijitmahavong and Vithigutharoke 

scripture.  causes of diseases.  Sign/ symptom of disease according to Thai traditional medicine. 

Matching the symptoms/ problems with modern medicine.  giving advice.  Important groups of 

diseases/ symptoms/ problems in Thai traditional medicine.  Feel the pulse.  Treatment plan. 

Patient referral. 

ATM64-344 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 5  1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Medicine 5 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-343 เวชกรรมแผนไทย 5 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-343 Thai Traditional Medicine 5 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะการเก่ียวกับ การวินิจฉัยโรคท่ีเก่ียวกับฝภายในตามคัมภีรอติสาร คัมภีรทิพย

มาลา โรคในระบบผิวหนังตามคัมภีรไพจิตรมหาวงศ วิถีกุฎฐโรค การวินิจฉัยโรค อาการแสดงและอาการของ

โรคในคัมภีรตามแนวทางการแพทยแผนไทย การเทียบเคียงอาการ/ปญหา กับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน 

การใหคําแนะนํา กลุมโรค/อาการ/ปญหาท่ีสําคัญในทางการแพทยแผนไทย การตรวจชีพจรกลุมโรคทางเดิน

ปสาวะ การตรวจชีพจรกลุมโรคทางผิวหนัง แนวทางการรักษา และการสงตอผูปวย 
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This course focuses on skills of diagnosis of internal abscesses stated in Atisarn and 

Tipmala scripture.  dermatological diseases stated in Paijitmahavong and Vithigutharoke 

scripture. causes of diseases. Sign/symptom of disease according to Thai traditional medicine. 

Matching the symptoms/problems with modern medicine. giving advice. Important groups of 

diseases/symptoms/problems in Thai traditional medicine. Feel the pulse.  Treatment plan. 

Patient referral. 

ATM64-345 เวชกรรมแผนไทย 6      1(1-0-2) 

Thai Traditional Medicine 6 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-343 เวชกรรมแผนไทย 5 

Prerequisite:  student got any grades (A to F) of ATM64-343 Thai Traditional Medicine 5 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู และ เขาใจเก่ียวกับ การวินิจฉัยโรคโลหิตและระดูสตรี ตามคัมภีร

มหาโชตรัต มุตกิด   มุตฆาต สันทะฆาต การวินิจฉัยโรคมารดาและเด็กในคัมภีรปฐมจินดา มหาโชตรัต กิมิชาติ 

การวินิจฉัยโรค อาการแสดงและอาการของโรคในคัมภีรตามแนวทางการแพทยแผนไทย การเทียบเคียงอาการ/

ปญหา กับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน การใหคําแนะนํา กลุมโรค/อาการ/ปญหาท่ีสําคัญในทางการแพทยแผน

ไทย การตรวจชีพจร แนวทางการรักษา และการสงตอผูปวย 

This course aims to know and understand diagnosis of the gynecological disorders, blood 

and menstruation diseases according to diagnosis of blood and menstruation diseases stated in 

Mahachotarat scripture, leucorrhea, pathological urinary system; dysuria and abnormal lohita. 

Diagnosis of mothernal and pediatric diseases stated in Pathomjinda and Mahachotarat 

scriptures. germs and parasites. making a diagnosis. Sign/symptom of disease according to Thai 

traditional medicine. Feel the pulse. Treatment plan. Patient referral. 

ATM64-346 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 6 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Medicine 6 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-345 เวชกรรมแผนไทย 6 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-345 Thai Traditional Medicine 6 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะการเก่ียวกับ การวินิจฉัยโรคโลหิตและระดูสตรี ตามคัมภีรมุตกิด   มุตฆาต สันทะ

ฆาต การวินิจฉัยโรคมารดาและเด็กในคัมภีรปฐมจินดา มหาโชตรัต กิมิชาติ การวินิจฉัยโรค อาการแสดงและ

อาการของโรคในคัมภีรตามแนวทางการแพทยแผนไทย การเทียบเคียงอาการ/ปญหา กับศาสตรการแพทยแผน
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ปจจุบัน การใหคําแนะนํา กลุมโรค/อาการ/ปญหาท่ีสําคัญในทางการแพทยแผนไทย การตรวจชีพจรกลุมระดู

ผิดปกติ แนวทางการรักษา และการสงตอผูปวย 

This course focuses on skills of diagnosis of the gynecological disorders, blood and 

menstruation diseases according to diagnosis of blood and menstruation diseases stated in 

Mahachotarat scripture, leucorrhea, pathological urinary system; dysuria and abnormal lohita. 

Diagnosis of mothernal and pediatric diseases stated in Pathomjinda and Mahachotarat 

scriptures. germs and parasites. making a diagnosis. Sign/symptom of disease according to Thai 

traditional medicine. Feel the pulse. Treatment plan. Patient referral. 

ATM64-441 ฝกปฏิบัติดานเวชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) 

Practice in Thai Traditional Medicine 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-346 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 6 

Prerequisite:  student got any grades ( A to F)  of ATM64 -346  Practice in Thai Traditional 

Medicine 6 

 รายวิชานี้มุงเนนทักษะการ การตรวจชีพจร ฝกปฏิบัติงานเวชกรรมแผนไทยภายใตการกํากับดูแลอยาง

ใกลชิด การซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การใหคําแนะนํา การบันทึก

ขอมูล งานเวชระเบียน การสงตอผูปวย เนนอาการหรือโรค/ ปญหาท่ีพบบอยและไมซับซอน การเทียบเคียง

อาการ/ปญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน 

This course focuses on skills of feel the pulse, practice in Thai traditional medicine under 

closed supervision. History taking; physical examination; diagnosis; planning management; 

counselling; data record; medical record; patient referral. Emphasis on common or non-

complicated symptoms/problems or diseases. Matching the symptoms/problems and diagnosis 

with modern medicine. 

ATM64-442 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเวชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) 

Experiences in Thai Traditional Medicine 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-441   ฝกปฏิบัติดานเวชกรรมแผนไทย 

Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of ATM64-441   Practice in Thai Traditional 

Medicine 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะการ ฝกปฏิบัติงานเวชกรรมแผนไทยภายใตการกํากับดูแลและติดตามประเมินผล

งาน การซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การใหคําแนะนํา การบันทึกขอมูล 

งานเวชระเบียน การสงตอผูปวยเนนอาการ/ปญหาหรือโรคท่ีซับซอน การเทียบเคียงอาการ/ปญหาและการ

วินิจฉัยโรคกับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน 
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 This course focuses on skills of practice in Thai traditional medicine under supervision 

and evaluation of the results. History taking; physical examination; diagnosis; planning 

management; counselling; data record; medical record; patient referral. Emphasis on 

complicated symptoms/problems or diseases. Matching the symptoms/problems and 

diagnosis with modern medicine. 

 2.2) วิชาเภสัชกรรมแผนไทย 18 หนวยกิต 

ATM64-251 เภสัชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) 

Thai Traditional Pharmacy 1 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจประวัติเภสัชกรรมไทย จรรยาบรรณเภสัช หลักเภสัชกรรมไทย 4 

ประการ      

This course aims to know and understand the history of the development of Thai 

traditional pharmacy, ethics in Thai traditional pharmacy, the four principles of Thai traditional 

pharmacy. 

ATM64-252 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 1 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 1 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-251 เภสัชกรรมแผนไทย 1 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-251 Thai Traditional Pharmacy 1 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะดานการจําแนกสมุนไพรตาม หลักเภสัชกรรมไทย หลักเภสัชกรรมไทย 4 ประการ  

This course focuses on skills of identifying the common medicinal substances the four 

principles of Thai traditional pharmacy 

ATM64-253 เภสัชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) 

Thai Traditional Pharmacy 2 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-251 เภสัชกรรมแผนไทย 1 

Prerequisite: student got any grades (A to F) of ATM64-251Thai Traditional Pharmacy 1 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจคณาเภสัช เภสัชกรรม และโครงสรางตํารับยา 

This course aims to know and understand the medicinal substances grouping, preparation 

methods of herbal medicine and structures of Thai medicinal remedies. 

ATM64-254 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 2 1(0-3-2) 
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Practice in Thai Traditional Pharmacy 2 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-253 เภสัชกรรมแผนไทย 2 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-253 Thai Traditional Pharmacy 2 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะดานการจําแนกคณาเภสัช เภสัชกรรม และโครงสรางตํารับยา 

This course focuses on skills of the medicinal substances grouping, preparation methods 

of herbal medicine and structures of Thai medicinal remedies. 

ATM64-255 เภสัชกรรมแผนไทย 3 1(1-0-2) 

Thai Traditional Pharmacy 3 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-254 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 2 

Prerequisite: student got any grades (A to F)  of ATM64 - 254  Practice in Thai Traditional 

Pharmacy 2 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจการตั้งตํารับยา การวิเคราะหตํารับยา การจายยาตามใบสั่งแพทย การ

ประยุกตใชความรูทางเภสัชกรรมแผนไทยในการศึกษาการปรุงยา และตํารับยาไทย 

This course aims to know and understand the formulation of herbal remedies, analysis of 

herbal remedies, prescription drug dispensing, application of knowledge about Thai medicinal 

to the study of compounding techniques of various Thai traditional dosage forms and Thai 

medicinal remedies. 

ATM64-256 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 3 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 3 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-255 เภสัชกรรมแผนไทย 3 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-255 Thai Traditional Medicine 3 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะดานการตั้งตํารับยา การวิเคราะหตํารับยา  การจายยาตามใบสั่งแพทย การ

ประยุกตใชความรูทางเภสัชกรรมแผนไทยในการศึกษาการปรุงยา และตํารับยาไทย 

This course focuses on skills of the formulation of herbal remedies, analysis of herbal 

remedies, prescription drug dispensing, application of knowledge about Thai medicinal to the 

study of compounding techniques of various Thai traditional dosage forms and Thai medicinal 

remedies. 

ATM64-351 เภสัชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) 

Thai Traditional Pharmacy 4 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-256 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 3 

Prerequisite: student got any grades (A to F)  of ATM64 -256  Practice in Thai Traditional 

Pharmacy 3 
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รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจหลักการปฏิบัติท่ีดีของการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร การควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบสมุนไพร และการผลิตยาเตรียมรูปแบบตาง ๆ ท่ีไมซับซอนจากสมุนไพร  

This course aims to know and understand the good practices for preparing medicinal plant 

materials, quality control of herbal ingredients and formulation of common herbal medicinal 

preparations. 

ATM64-352 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 4     1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 4 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-351 เภสัชกรรมแผนไทย 4 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-351 Thai Traditional Medicine 4 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะดานหลักการปฏิบัติท่ีดีของการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

สมุนไพร และการผลิตยาเตรียมรูปแบบตาง ๆ ท่ีไมซับซอนจากสมุนไพร  

This course focuses on skills of the good practices for preparing medicinal plant materials, 

quality control of herbal ingredients and formulation of common herbal medicinal preparations. 

 

ATM64-353 เภสัชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) 

Thai Traditional Pharmacy 5 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-352 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 4 

Prerequisite: student got any grades (A to F)  of ATM64 -352  Practice in Thai Traditional 

Pharmacy 4 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจการพัฒนายาและผลิตภัณฑสุขภาพจากสารท่ีสกัดไดจากสมุนไพร 

วิธีการผลิตยาจากสมุนไพรท่ีใชบอย หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาและการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

This course aims to know and understand the development of herbal medicines and 

herbal medicinal products from plant extract, practices for preparing medicinal plant materials 

from common herbal medicinal, good manufacturing practice guidelines and Herbal product 

development. 

ATM64-354 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 5 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 5 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-353 เภสัชกรรมแผนไทย 5 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-353 Thai Traditional Medicine 5 
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รายวิชานี้มุงเนนทักษะดานการพัฒนายาและผลิตภัณฑสุขภาพจากสารท่ีสกัดไดจากสมุนไพร วิธีการผลิต

ยาจากสมุนไพรท่ีใชบอย หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาและ การพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร  

This course focuses on skills of  the development of herbal medicines and herbal 

medicinal products from plant extract, practices for preparing medicinal plant materials from 

common herbal medicinal, good manufacturing practice guidelines and Herbal product 

development. 

ATM64-355 เภสัชกรรมแผนไทย 6 1(1-0-2) 

Thai Traditional Pharmacy 6 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-354 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 5 

Prerequisite: student got any grades (A to F)  of ATM64 -354  Practice in Thai Traditional 

Pharmacy 5 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจการประเมินฤทธิ์และพิษของสมุนไพรตํารับ การตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพของยาสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับเภสัชกรรมแผน

ไทย 

This course aims to know and understand the evaluation the effects and toxicity of herbal 

remedies, Herbal Quality Control Techniques, analysis of herbal quality, development of herbal 

medicines, laws and regulations relating to the Thai traditional pharmacy. 

ATM64-356 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 6 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 6 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-355 เภสัชกรรมแผนไทย 6 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-355 Thai Traditional Medicine 6 

รายวิชานี้มุงเนนทักษะการประเมินฤทธิ์ของสมุนไพรตํารับ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของยา

สมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับเภสัชกรรมแผนไทย 

This course focuses on skills of the evaluation the effects and toxicity of herbal remedies, 

Herbal Quality Control Techniques, analysis of herbal quality, development of herbal medicines, 

laws and regulations relating to the Thai traditional pharmacy. 

ATM64-451 ฝกปฏิบัติดานเภสัชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) 

Practice in Thai Traditional Pharmacy 
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วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) ATM64-356 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 6 

Prerequisite:  student got any grades ( A to F)  of ATM64- 356  Practice in Thai Traditional 

Pharmacy 6 

รายวิชานี้มุงเนนการฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมแผนไทยประยุกตภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิด ตาม

หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาจากสมุนไพร การเตรียมหรือปรุงยาจากสมุนไพรท่ีใชบอย ดวยเครื่องมือ

อุปกรณ และวิธีการท่ีไมซับซอน การตั้งตํารับยา การจัด และจายยาตามใบสั่งยา การใหคําแนะนําในการใชยา 

This course aims to practice in applied Thai traditional pharmacy according to good 

manufacturing practice for herbal medicine under closed supervision in preparing common 

herbal medicine preparations using non- complicated techniques or conventional equipment; 

formulating herbal medicinal recipes; dispensing herbal medicines according to prescription; 

giving pharmaceutical advice. 

ATM64-452 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเภสัชกรรมแผนไทย  3(0-9-5) 

Experiences in Thai Traditional Pharmacy 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-451 ฝกปฏิบัติดานเภสัชกรรมแผนไทย   

Prerequisite:   student got any grades ( A to F)  of ATM64-451 Practice in Thai Traditional 

Pharmacy 

รายวิชานี้มุงเนนการฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทยประยุกตภายใตการควบคุมดูแลอยาง

ใกลชิด ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาจากสมุนไพร การเตรียมหรือปรุงยาจากสมุนไพรท่ีใชบอย ดวย

เครื่องมืออุปกรณ และวิธีการท่ีไมซับซอน การตั้งตํารับยา การจัด และจายยาตามใบสั่งยา การใหคําแนะนําใน

การใชยา 

This course aims to practical experience in applied Thai traditional pharmacy according to 

good manufacturing practice for herbal medicine under closed supervision in preparing common 

herbal medicine preparations using non- complicated techniques or conventional equipment; 

formulating herbal medicinal recipes; dispensing herbal medicines according to prescription; 

giving pharmaceutical advice. 

 2.3) วิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย 18 หนวยกิต 

ATM64-261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) 

Thai Traditional Therapeutic Massage 1 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจประวัติการนวดไทย  หลักการและแนวคิดการนวดไทยแบบราชสํานัก 

รางกายมนุษยและแนวเสนหลักท่ีใชในการนวดไทย การนวดตามแนวเสนพ้ืนฐาน และทาฤาษีดัดตน 
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 This course aims to know and understand the history of Thai massage, principles and 

concepts of the royal Thai traditional massage,  anatomy and principle lines in Thai traditional 

massage, basic Thai traditional massage and Thai hermit exercise. 

ATM64-262 ปฎิบัตกิารหัตถเวชกรรมแผนไทย 1 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 1 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-261 Thai Traditional Therapeutic Massage 1 

รายวิชานี้มุงเนนใหปฎิบัติทางดานการนวดไทยแบบราชสํานัก อาทิเชน ระเบียบราชสํานักของการนวด

ไทยแบบราชสํานัก การฝกกําลังนิ้วมือและการแตงรสมือ การนวดแนวเสนพ้ืนฐาน และทาฤาษีดัดตน  

This course aims to practice of the royal Thai traditional massage such as the regulations 

of the royal Thai traditional massage, training of finger power and levels of pressure massage, 

practice of basic Thai traditional massage and Thai hermit exercise. 

ATM64-263 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) 

Thai Traditional Therapeutic Massage 2 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 

Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of ATM64-261 Thai Traditional Therapeutic 

Massage 1 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจความหมาย ตําแหนง และประโยชน ของจุดสัญญาณหลัก และจุด

สัญญาณยอย  และทฤษฎีเสนประธานสิบ 

This course aims to know and understand the meaning, point and benefit of major signal 

point and minor signal point, Ten main lines theory (Sen Sib). 

ATM64-264 ปฎิบัตกิารหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 2 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-263 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-263 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 

รายวิชานี้มุงเนนใหปฎิบัติทางดานการนวดไทยแบบราชสํานัก อาทิเชน จุดสัญญาณหลัก และจุดสัญญาณ

ยอย   และทฤษฎีเสนประธานสิบ  
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This course aims to practice of the royal Thai traditional massage such as major signal 

point and minor signal point, Ten main lines theory (Sen Sib). 

ATM64-265 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 1(1-0-2) 

Thai Traditional Therapeutic Massage 3 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก  ATM64-263 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2  

Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of ATM64-263 Thai Traditional Therapeutic 

Massage 2  

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจแนวทางดานหัตถเวชกรรรมแผนไทยเพ่ือ วิเคราะหหาสาเหตุ กลไก

การเกิด อาการและ อาการแสดง หลักการตรวจวินิจฉัย การนวดรักษาในกลุมโรคกระดูกและกลามเนื้อท่ีพบบอย 

ตามหลักทฤษฎีหัตถเวชกรรม รวมกับการใชยาสมุนไพร  การประคบรอน การใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารแสลง

โรค และทาบริหาร การวิเคราะหโรคเทียบเคียงกับแผนปจจุบัน และการสงตอผูปวยอยางเหมาะสม 

This course aims to know and understand the guidelines for Thai traditional massage for 

Cause Analysis; mechanism; occurrence; symptoms and diagnosis principles; massage for 

common musculoskeletal diseases according to the theory of Thai traditional massage; the 

combined use of herbal medicines; hot compresses; advice about injurious food, and posture 

management; disease analysis compared to Western medicine and implementing appropriate 

referral. 

ATM64-266  ปฎิบัตกิารหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 3 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-265 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-265 Thai Traditional Therapeutic Massage 3 

รายวิชานี้มุงเนนใหปฎิบัติทางดานหัตถเวชกรรรมแผนไทยเพ่ือ วิเคราะหหาสาเหตุ กลไกการเกิด อาการ

และ อาการแสดง หลักการตรวจวินิจฉัย การนวดรักษาในกลุมโรคกระดูกและกลามเนื้อท่ีพบบอย ตามหลัก

ทฤษฎีหัตถเวชกรรม รวมกับการใชยาสมุนไพร  การประคบรอน การใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารแสลง 

This course aims to practice of the understand the guidelines for Thai traditional massage 

for Cause Analysis; mechanism; occurrence; symptoms and diagnosis principles; massage for 

common musculoskeletal diseases according to the theory of Thai traditional massage; the 

combined use of herbal medicines; hot compresses; advice about injurious food, and posture 

management; disease analysis compared to Western medicine and implementing appropriate 

referral. 
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ATM64-361 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) 

Thai Traditional Therapeutic Massage 4 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-265 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 

Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of ATM64-265 Thai Traditional Therapeutic 

Massage 3 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจแนวทางดานหัตถเวชกรรรมแผนไทยเพ่ือ วิเคราะหหาสาเหตุ กลไก

การเกิด อาการและ อาการแสดง หลักการตรวจวินิจฉัย การนวดรักษาโรคในการนวดรักษาโรคในกลุมโรค

กระดูกและกลามเนื้อเรื้อรังท่ีมีความซับซอน ตามหลักทฤษฎีหัตถเวชกรรม รวมกับการใชยาสมุนไพร  การ

ประคบรอน การใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารแสลงโรค และทาบริหาร การวิเคราะหโรคเทียบเคียงกับแผน

ปจจุบัน และการสงตอผูปวยอยางเหมาะสม 

This course aims to know and understand the guidelines for Thai traditional massage for 

Cause Analysis; mechanism; occurrence; symptoms and diagnosis principles; massage for 

complex chronic musculoskeletal diseases according to the theory of Thai traditional massage; 

the combined use of herbal medicines; hot compresses; advice about injurious food, and 

posture management; disease analysis compared to Western medicine and implementing 

appropriate referral. 

ATM64-362 ปฎิบัตกิารหัตถเวชกรรมแผนไทย 4 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 4 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-361 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-361 Thai Traditional Therapeutic Massage 4 

รายวิชานี้มุงเนนใหปฎิบัติทางดานหัตถเวชกรรรมแผนไทยเพ่ือ วิเคราะหหาสาเหตุ กลไกการเกิด อาการ

และ อาการแสดง หลักการตรวจวินิจฉัย การนวดรักษาโรคในกลุมโรคกระดูกและกลามเนื้อเรื้อรังท่ีมีความ

ซับซอน ตามหลักทฤษฎีหัตถเวชกรรม รวมกับการใชยาสมุนไพร  การประคบรอน การใหคําแนะนําเก่ียวกับ

อาหารแสลงโรค และทาบริหาร การวิเคราะหโรคเทียบเคียงกับแผนปจจุบัน และการสงตอผูปวยอยางเหมาะสม 

This course aims to practice of the royal Thai traditional massage for Cause Analysis; 

mechanism; occurrence; symptoms and diagnosis principles; massage for complex chronic 

musculoskeletal diseases according to the theory of Thai traditional massage; the combined use 

of herbal medicines; hot compresses; advice about injurious food, and posture management; 

disease analysis compared to Western medicine and implementing appropriate referral. 

ATM64-363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) 

Thai Traditional Therapeutic Massage 5 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-361 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 
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Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of ATM64-361 Thai Traditional Therapeutic 

Massage 4 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจแนวทางดานหัตถเวชกรรรมแผนไทยเพ่ือ วิเคราะหหาสาเหตุ กลไก

การเกิด อาการและ อาการแสดง หลักการตรวจวินิจฉัย การนวดรักษาในกลุมโรคอัมพฤกษ อัมพาต สันนิบาต 

และโรคท่ีเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร ตามหลักทฤษฎีหัตถเวชกรรม รวมกับการใชยาสมุนไพร  การประคบ

รอน การใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารแสลงโรค และทาบริหาร การวิเคราะหโรคเทียบเคียงกับแผนปจจุบัน และ

การสงตอผูปวยอยางเหมาะสม 

This course aims to know and understand the guidelines for Thai traditional massage for 

Cause Analysis; mechanism; occurrence; symptoms and diagnosis principles; massage for the 

paralysis disease group and digestive system disease according to the theory of Thai traditional 

massage; the combined use of herbal medicines; hot compresses; advice about injurious food, 

and posture management; disease analysis compared to Western medicine and implementing 

appropriate referral. 

ATM64-364 ปฎิบัตกิารหัตถเวชกรรมแผนไทย 5 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 5 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 5 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-363 Thai Traditional Therapeutic Massage 5 

รายวิชานี้มุงเนนใหปฎิบัติทางดานหัตถเวชกรรรมแผนไทยเพ่ือ วิเคราะหหาสาเหตุ กลไกการเกิด อาการ

และ อาการแสดง หลักการตรวจวินิจฉัย การนวดรักษาในกลุมโรคอัมพฤกษ อัมพาต สันนิบาตร และโรคท่ี

เก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร ตามหลักทฤษฎีหัตถเวชกรรม รวมกับการใชยาสมุนไพร  การประคบรอน การให

คําแนะนําเก่ียวกับอาหารแสลงโรค และทาบริหาร การวิเคราะหโรคเทียบเคียงกับแผนปจจุบัน และการสงตอ

ผูปวยอยางเหมาะสม 

This course aims to practice of the royal Thai traditional massage for Cause Analysis; 

mechanism; occurrence; symptoms and diagnosis principles; massage for the paralysis disease 

group and digestive system disease according to the theory of Thai traditional massage; the 

combined use of herbal medicines; hot compresses; advice about injurious food, and posture 

management; disease analysis compared to Western medicine and implementing appropriate 

referral. 

ATM64-365 หัตถเวชกรรมแผนไทย 6 1(1-0-2) 

Thai Traditional Therapeutic Massage 6 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก  ATM64-363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 5 
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Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of ATM64- 363 Thai Traditional Therapeutic 

Massage 5 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจแนวทางดานหัตถเวชกรรรมแผนไทยเพ่ือ วิเคราะหหาสาเหตุ กลไก

การเกิด อาการและ อาการแสดง หลักการตรวจวินิจฉัย การนวดรักษาในกลุมโรคระบบสืบพันธ โรคกระดูกท่ีมี

ความซับซอนและการนวดนักกีฬา ตามหลักทฤษฎีหัตถเวชกรรม รวมกับการใชยาสมุนไพร  การประคบรอน 

การใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารแสลงโรค และทาบริหาร การวิเคราะหโรคเทียบเคียงกับแผนปจจุบัน และการสง

ตอผูปวยอยางเหมาะสม 

This course aims to know and understand the guidelines for Thai traditional massage for 

Cause Analysis; mechanism; occurrence; symptoms and diagnosis principles; massage for 

massage for reproductive diseases, complicated bone disease and sports massage according to 

the theory of Thai traditional massage; the combined use of herbal medicines; hot compresses; 

advice about injurious food, and posture management; disease analysis compared to Western 

medicine and implementing appropriate referral. 

ATM64-366  ปฎิบัตกิารหัตถเวชกรรมแผนไทย 6 1(0-3-2) 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 6 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-365 หัตถเวชกรรมแผนไทย 6 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-365 Thai Traditional Therapeutic Massage 6 

รายวิชานี้มุงเนนใหปฎิบัติทางดานหัตถเวชกรรรมแผนไทยเพ่ือ วิเคราะหหาสาเหตุ กลไกการเกิด อาการ

และ อาการแสดง หลักการตรวจวินิจฉัย การนวดรักษาในกลุมโรคระบบสืบพันธ โรคกระดูกท่ีมีความซับซอน

และการนวดนักกีฬา ตามหลักทฤษฎีหัตถเวชกรรม รวมกับการใชยาสมุนไพร  การประคบรอน การใหคําแนะนํา

เก่ียวกับอาหารแสลงโรค และทาบริหาร การวิเคราะหโรคเทียบเคียงกับแผนปจจุบัน และการสงตอผูปวยอยาง

เหมาะสม 

This course aims to practice of the royal Thai traditional massage for Cause Analysis; 

mechanism; occurrence; symptoms and diagnosis principles; massage for reproductive diseases, 

complicated bone disease and sports massage according to the theory of Thai traditional 

massage; the combined use of herbal medicines; hot compresses; advice about injurious food, 

and posture management; disease analysis compared to Western medicine and implementing 

appropriate referral. 

ATM64-461 ฝกปฏิบัติดานหัตถเวชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) 

Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (AถึงF) จาก ATM64-366 ปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย 6 

113 

 



                                                                                                                          

Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of ATM64- 366 Practice in Thai Traditional 

Therapeutic Massage 6 

 รายวิชานี้มุงเนนการนําความรูมาประยุกตใชและฝกปฏิบัติงานดานหัตถเวชกรรมแผนไทยภายใตการ

ดูแลอยางใกลชิด โดยการนําความรูและทักษะท่ีไดมาใชในสถานการณจริง ท้ังการซักประวัติ การตรวจรางกาย 

การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวดไทยแบบราชสํานัก การใหคําแนะนําเพ่ือการรักษาโรคและฟนฟู

สุขภาพผูปวยท่ีมีความซับซอน ตามหลักการแพทยแผนไทย พรอมท้ังวิเคราะหโรคทางแผนไทยเทียบเคียงกับ

การแพทยแผนปจจุบัน ตลอดจนการสงตอผูปวย 

This course focuses on applying the knowledge and developing skills of Thai traditional 

massage under closed supervision.  In real- life situations, Apply the knowledge and skills 

including History taking; Physical examination; Diagnosis; the court- type Thai traditional 

Treatment Planning; advising for healing disease, and treating complicated disease according to 

the principles of Thai traditional medicine as well as disease analysis compare to western 

medicine, and implementing appropriate referral. 

ATM64-462 ฝกประสบการณวิชาชีพดานหัตถเวชกรรมแผนไทย  3(0-9-5) 

 Experiences in Thai Traditional Therapeutic Massage 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-461 ฝกปฏิบัติดานหัตถเวชกรรมแผนไทย 

Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of ATM64- 461 Practice in Thai Traditional 

Therapeutic Massage 

รายวิชานี้มุงเนนการนําความรูมาประยุกตใชและฝกปฏิบัติงานดานหัตถเวชกรรมแผนไทยภายใตการดูแล

อยางใกลชิด โดยการนําความรูและทักษะท่ีไดมาใชในสถานการณจริง ท้ังการซักประวัติ การตรวจรางกาย การ

วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวดไทยแบบราชสํานัก การใหคําแนะนําเพ่ือการรักษาโรคและฟนฟู

สุขภาพผูปวยท่ีมีความซับซอน ตามหลักการแพทยแผนไทย พรอมท้ังวิเคราะหโรคทางแผนไทยเทียบเคียงกับ

การแพทยแผนปจจุบัน ตลอดจนการสงตอผูปวย 

This course focuses on applying the knowledge and developing skills of Thai traditional 

massage under closed supervision.  In real- life situations, Apply the knowledge and skills 

including History taking; Physical examination; Diagnosis; the court- type Thai traditional 

Treatment Planning; advising for healing disease, and treating complicated disease according to 

the principles of Thai traditional medicine as well as disease analysis compare to western 

medicine, and implementing appropriate referral. 
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 2.4) วิชาผดุงครรภ 5 หนวยกิต 

ATM64-471 ผดุงครรภ 1 2(2-0-4) 

Midwifery 1 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-223 กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา 2 

Prerequisite: student got any grades (A to F) of ATM64-223 Anatomy and Physiology 2 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของชายและหญิงวัยเจริญพันธุ การ

วินิจฉัยการต้ังครรภ หลักการดูแลมารดาตั้งแตต้ังครรภจนถึงหลังคลอด ภาวะแทรกซอนท่ีมีผลตอการตั้งครรภ 

กลไกการคลอด หลักและวิธีการทําคลอดในรายปกติ  หลักการดูแลทารกแรกคลอด การใหนมบุตร  การวางแผน

ครอบครัว 

This course focuses on knowledge and understanding anatomy and physiology of 

reproductive male and female, diagnosis of pregnancy, principles and methods of care for 

pregnant women through a postpartum period with Thai traditional medicine, complications 

that affect pregnancy, mechanism of labor, principles and techniques for normal vaginal 

delivery, principles of care for newborn, breastfeeding, family planning. 

ATM64-472 ผดุงครรภ 2 1(1-0-2) 

Midwifery 2 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-471 ผดุงครรภไทย 1 

Prerequisite: student got any grades (A to F) of ATM64-471 Midwifery 1 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจ แนวคิดและหลักการสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกของผดุงครรภ

ไทย หลักการและวิธีการดูแลหญิงตั้งครรภและมารดาหลังคลอดดวยศาสตรการแพทยแผนไทย ยาท่ีใชสําหรับ

หญิงตั้งครรภและหลังคลอด การดูแลมารดาหลังคลอดตามแบบพ้ืนบาน ขอควรปฏิบัติ ขอควรระวัง และขอหาม

ในมารดาตั้งครรภ ในระยะกอนคลอด ระหวางคลอด และหลังคลอด 

This course focuses on knowledge and understanding concepts and principles of health 

promotion for mother and infant related to Thaimidwifery, principles and methods of care for 

pregnant and postpartum period with Thai traditional medicine, Thai herbal medicinal used for 

pregnant and postpartum period, care for postpartum mothers in traditional midwife, suggestion, 

caution and prohibition for woman during antepartum, intrapartum and postpartum period. 
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ATM64-473 ฝกปฏบัิตดิานผดุงครรภ  1(0-3-2) 

Practice in Midwifery  

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-472 ผดุงครรภไทย 2 

Prerequisite or Co-requisite: ATM64-472 Midwifery 2 

รายวิชานี้มุงเนนฝกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ การตรวจครรภ การชวยทําคลอดในรายปกติ 

การชวยดูแลทารกแรกคลอด การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภจนถึงหลังคลอดดวยศาสตรการแพทย

แผนไทย 

This course focuses on practice in diagnosis of pregnancy, antenatal care, assisting normal 

vaginal delivery, care of the newborn, family planning, care of the pregnant woman and 

postpartum period with Thai traditional medicine. 

ATM64-474 ฝกประสบการณวิชาชีพดานการผดุงครรภ 1(0-3-2) 

Experiences in Midwifery 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-473 ฝกปฏบิัติดานผดุงครรภไทย  

Prerequisite: student got any grades (A to F) of ATM64-473 Practice in Midwifery  

รายวิชานี้มุงเนนการฝกประสบการณการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ การตรวจครรภ การชวยทําคลอดใน

รายปกติ การชวยดูแลทารกแรกคลอด การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภจนถึงหลังคลอดดวยศาสตร

การแพทยแผนไทย 

This course focuses on practical experience in diagnosis of pregnancy, antenatal care, 

assisting normal vaginal delivery, care of the newborn, family planning, care of the pregnant 

woman and postpartum period with Thai traditional medicine. 

2.5) บูรณาการทางการแพทยแผนไทยประยุกต  9 หนวยกิต 

ATM64-381 สัมมนาทางการแพทยแผนไทยประยุกต 1(0-3-6) 

Seminar in Applied Thai Traditional Medicine 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคศึกษาหัวขอท่ีเก่ียวของดานแพทยแผนไทยประยุกตและนําเสนอในรูปแบบการ

สัมมนาเพ่ือใหเกิดการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางแกปญหาใหสอดคลองกับระบบสาธารณสุขไทย 

This course aims to study relevant topics in applied Thai traditional medicine and present 

it in a seminar platform for research in order to figure out the solutions for problems in 

accordance with the Thai public health system. 

ATM64-382 การจัดการบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย  2(2-0-4) 

Health Service Management in Thai Traditional Medicine  
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รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาโครงสรางประเภทและรูปแบบของธุรกิจดานสุขภาพ การแพทยแผน

ไทย การแพทยแผนไทยประยุกต สภานพยาบาลแผนไทย โรงงานยา บริษัทยาแผนไทย และผูประกอบการราน

ยาแผนไทย หลักการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ การบัญชี การวางแผนการตลาด บุคลากร ภาษี 

การควบคุมและการปฏิบัติงาน 

This course aims to study the structure, type and type of health business. Thai traditional 

medicine, Applied thai traditional medicine, thai traditional nursing council, pharmaceutical 

factory, Thai traditional drug company and entrepreneurs of traditional Thai drug stores 

Management principles, Finance and budgets, accounting, marketing planning, personnel, tax, 

control and operations. 

ATM64-481 ทักษะการบําบัดโรคพบบอยในคลินิก 3(2-3-6) 

Practical Skills in Current Diseases  

รายวิชานี้มุงเนนใหความรู และ ความเขาใจ เก่ียวกับการนวดรักษาและการใชยาสมุนไพร ท่ีพบบอยใน

คลินิก และเปนอาการเรื้อรัง เชน ออฟฟศ ซินโดรม กระดูกทับเสนตอนตน  ปวดหลังเรื้อรัง การนวดนักกีฬา 

กลุมอาการปวดเขาปวดขอเทาเรื้อรัง นิ้วลอค หรือ กลุมอาการปวดหัวเรื้อรัง  นวดอาการมดลูกต่ําเบื้องตน นวด

ฟนฟู อัมพฤกษอัมพาต บําบัดอาการซึมเศรา ลดอาการนิ้วลอค 

This course aims to know and understand and focuses on skills of massage treatment and 

herbal remedies for common diseases and chronic diseases such as office syndrome, primary 

herniated disc, chronic pain back, massage for athlete, chronic joint or knee pain, chronic 

headache, primary pelvic organ prolapse, rehabilitation paralysis, depression and joint locked. 

ATM64-482 โครงการพิเศษทางการแพทยแผนไทยประยุกต 1 1(0-3-2) 

Special Project in Applied Thai Traditional Medicine 1 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-330 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทยประยุกต  

Prerequisite or Co- requisite:  ATM64- 330  Research Methodology in Applied Thai Traditional 

Medicine 

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติในการออกแบบ

งานวิจัยเพ่ือการกําหนดหัวขอท่ีสนใจ และพัฒนาโครงรางวิจัย ท่ีเก่ียวของกับงานทางการแพทยแผนไทย

ประยุกต 
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This course aims to be able to apply knowledge in research methodology and biostatistics for 

designing research, and developing a research proposal in the area of applied Thai traditional 

medicine. 

ATM64-485 โครงการพิเศษทางการแพทยแผนไทยประยุกต 2 2(0-6-3) 

Special Project in Applied Thai Traditional Medicine 2 

วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคู: ATM64-330 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทยประยุกต  

Prerequisite or Co- requisite:  ATM64- 330  Research Methodology in Applied Thai Traditional 

Medicine 

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติในการออกแบบ

งานวิจัยเพ่ือการกําหนดหัวขอท่ีสนใจ และพัฒนาโครงรางวิจัย ท่ีเก่ียวของกับงานทางการแพทยแผนไทย

ประยุกต ตอจากวิชา ATM64-482 โครงการพิเศษทางการแพทยแผนไทยประยุกต 1 โดยในวิชานี้จะตอง

ดําเนินการวิจัยตามโครงรางท่ีกําหนด วิเคราะหและสรุปผลขอมูล พรอมท้ังสามารถนําเสนอผลงานไดอยาง

นาเชื่อถือและสงรายงานฉบับสมบูรณ 

This course aims to be able to apply knowledge in research methodology and biostatistics 

for designing research, and developing a research proposal in the area of applied Thai traditional 

medicine.  Student continuously conducting an academic investigation from project in ATM64-

482 Special Project in Applied Thai Traditional Medicine 1. In this course, students are required 

to conduct research according to the specified protocol.  Students can analyze and summarize 

the data. The presentation can be reliably and submit the complete report. 

 

ค. วิชาเลือกเสรีของหลักสูตร       8 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยไมขัดตอ

เง่ือนไขของรายวิชา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของวิชาชีพ หลักสูตรฯ จึงแนะนําดังนี้ 

1) แนะนําใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพ่ือเพ่ิมความชํานาญเฉพาะการแพทยพ้ืนบานไทย หรือ

ดานธุรกิจคลินิกแพทยแผนไทย จํานวน 3 หนวยกิต จาก 2 รายวิชา ดังตอไปนี้ 

ATM64-483 การผลิตยาในระดับคลินิกการแพทยแผนไทย 3(2-3-6) 

Pharmaceutical Production of Clinical Thai Traditional 

Medicine  
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วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดเกรดใดๆ (A ถึง F) จาก ATM64-345 เวชกรรมแผนไทย 5 ATM64-355 

เภสัชกรรมแผนไทย 6 และ ATM64-365 หัตถเวชกรรมแผนไทย 6 

Prerequisite: student got any grades ( A to F)  of ATM64-345 Thai Traditional Medicine 5, 

ATM64- 355 Thai Traditional Pharmacy 6 and ATM64- 365 Thai Traditional 

Therapeutic Massage 6 

 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรู เขาใจและมีทักษะ เก่ียวกับการต้ังตํารับยา การปรุงยาเพ่ือรักษาโรคท่ี

พบบอยในระบบตางๆ หรือหลายระบบรวมกัน เชน  การตั้งตํารับยาท่ีพบบอย ในระบบผิวหนัง ระบบกลามเนื้อ

และกระดูก ระบบประสาท ระบบภูมิคุมกัน ระบบตอมไรทอ ระบบไตและระบบสืบพันธุ ระบบยอยอาหาร 

ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และการตั้งสูตรยาท่ีใชในการรักษาอาการหรือโรคท่ีเก่ียวของมากกวา 

2 ระบบ 

This course aims to know, understand and focus on skills of the principle of herbal 

remedies used common disease in several systems such as herbal remedies for the 

integumentary system, skeleton and muscular system, neuroanatomy system, immune system, 

endocrine system, kidney and reproductive system, digestive system, respiratory system, 

cardiovascular system and the principle of herbal remedies for more than two system complex. 

ATM64-484 การแพทยพ้ืนบานไทย 3(2-3-6) 

Thai Folk Medicine 

รายวิชานี้มุงเนนใหมีความรูความเขาใจ แนวคิดการแพทยพ้ืนบานไทยของภาคใต ความเชื่อเก่ียวกับ

สาเหตุของการเจ็บปวย องคความรูท่ีเก่ียวของกับวิธีการบําบัดรักษาหรือการปองกัน ตลอดจนพิธีกรรมตางๆ

 ท่ีใชในกระบวนการดูแลสุขภาพ สถานภาพและบทบาทของการแพทยพ้ืนบานในสังคมไทย ระบบคุณคา

ของการแพทยพ้ืนบานไทยในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมแนวทางการประยุกตใชภูมิปญญาดานการแพทย

พ้ืนบาน 

This course aims to know and understand concepts in Thai folk medicine of the southern 

region; Beliefs about the cause of illness; knowledge related to treatment or prevention as well 

as various rituals used in health care processes; status and roles of folk medicine in Thai society; 

value system of Thai folk medicine in social and cultural dimensions; guidelines for application 

of folk medicine wisdom. 

และ 

2) แนะนําใหเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หรือ

รายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 
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ATM64-486 สปาและผลิตภัณฑเพ่ือความงาม 2(2-0-4) 

Spa and Beauty Products 

รายวิชานี้มุงเนนใหทราบและเขาใจ การดูแลแมหลังคลอดดวยศาสตรการแพทยแผนไทย การนวดน้ํามัน

แบบตะวันตก อโรมาเธอราป  การนวดแบบสวีดิช การนวดสปอรต การนวดหินรอน การนวดหนา การนวดบํารุง

ผิวกาย  การนวดคุณแมตั้งครรภ ผลิตภัณฑบํารุงผิวพรรณ และน้ํามันหอมระเหย  ผลิตภัณฑคลายปวดเม่ือย 

This course aims to know, understand and focuses on skills of the postpartum period with 

Thai traditional medicine ( delivery) , western massage, aromatherapy, Swedish massage, sports 

massage, hot stone massage, facial massage, body massage, prenatal massage, body treatment 

product, oil treatment product, pain release product. 
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  3.2 ตําแหนง ช่ือ สกุล และคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ/ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา/สาขา/ 

สถาบัน 

ผลงานทาง

วิชาการ 5 

ปยอยหลัง 

1. อาจารย นางสาวธนา จักษเมธา 

xxxxxxxxxx389 

 

 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร

การแพทย)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 

2561 

วท.ม. (การแพทยแผนไทย

ประยุกต)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 

2554 

วท.บ. (การแพทยแผนไทย

ประยุกต)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 

2552 

พท.ป. 716 

อยูใน

ภาคผนวก 

ค 

2. อาจารย นางสาวสรอยเพชร เนตรอนงค 

xxxxxxxxxxx926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วท.ม. (การแพทยแผนไทย

ประยุกต) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 

2557 

พทป.บ (แพทยแผนไทย

ประยุกต) 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2553 

พท.ป. 1157 

อยูใน

ภาคผนวก 

ค 
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ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ/ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา/สาขา/ 

สถาบัน 

ผลงานทาง

วิชาการ 5 

ปยอยหลัง 

3. อาจารย นายคมกริช เอ้ียวสกุล 

xxxxxxxxxx083 

 

 

 

 

 

 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมชีว

การแพทย), 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2560 

พทป.บ (แพทยแผนไทย

ประยุกต), 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2556 

พท.ป. 1670 

อยูใน

ภาคผนวก 

ค 

4. อาจารย นางสาวปาลิกา เวชกุล 

xxxxxxxxxx963 

พท.ม. (การแพทยแผนไทย)  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 

2559 

พทป.บ (แพทยแผนไทย

ประยุกต)  

มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง, 

2556 

พท.ป. 2137 

อยูใน

ภาคผนวก 

ค 
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ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ/ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา/สาขา/ 

สถาบัน 

ผลงานทาง

วิชาการ 5 

ปยอยหลัง 

5. ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวก่ิงกาญจน บรรลือพืช 

xxxxxxxxxx344 

 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

,2556 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสมุนไพร)

(นานาชาติ), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 

2553 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย), 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ, 

2549 

พท.ว. 16899 

พท.ภ. 20502 

อยูใน

ภาคผนวก 

ค 

 

 3.2.2 อาจารยผูสอน (อาจารยประจํา) 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ/ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา/สาขา/ สถาบัน ภาระงาน

สอน 

1. ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวก่ิงกาญจน บรรลือพืช 

xxxxxxxxxx344 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสมุนไพร)  

(นานาชาติ)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย),

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

พท.ว. 16899 

พท.ภ. 20502 

เวชกรรมไทย 

2. อาจารย นายคมกริช เอ้ียวสกุล

xxxxxxxxxx083 

วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย),

มหาวิทยาลยัมหิดล 

พทป.บ (แพทยแผนไทยประยุกต),

มหาวิทยาลยัมหิดล 

พท.ป. 1670 

หัตถกรรม

ไทย/เวช

กรรมไทย 
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ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ/ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา/สาขา/ สถาบัน ภาระงาน

สอน 

3. อาจารย นางสาวปาลิกา เวชกุล 

xxxxxxxxxx963 

พท.ม. (การแพทยแผนไทย), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

พทป.บ. (แพทยแผนไทยประยุกต),

มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

พท.ป. 2137 

เวชกรรม

ไทย/ เภสัช

กรรมไทย 

4. อาจารย นางสาวธนา จักษเมธา 

xxxxxxxxxx389 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการแพทย)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2561 

วท.ม. (การแพทยแผนไทยประยุกต)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2554 

วท.บ. (การแพทยแผนไทยประยุกต)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2552 

พท.ป. 716 

หัตถกรรม

ไทย/เวช

กรรมไทย /

ผดุงครรภ 

5. อาจารย นางสาวสรอยเพชร เนตร

อนงค 

xxxxxxxxxxx926 

วท.ม. (การแพทยแผนไทยประยุกต),

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

พทป.บ. (แพทยแผนไทยประยุกต),

มหาวิทยาลยัมหิดล 

พท.ป. 1157 

หัตถกรรม

ไทย/ผดุง

ครรภ 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 

ในการการฝกปฏิบัติท้ัง 4 ดาน คือ ดานเวชกรรมไทย ดานเภสัชกรรมไทย                    ดาน

หัตถเวชกรรมไทย ดานผดุงครรภ จัดใหนักศึกษาฝกงานในสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย

ประยุกตในสถาบันการศึกษา ในชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเปน

ผูดูแลนักศึกษา โดยจัดใหมีการฝกแตละดานจนครบท้ัง 4 ดาน 

เนื่องจากเปนการเตรียมนักศึกษากอนทํางานจริง หลักสูตรฯ จึงไดกําหนดรายวิชาท่ีเรียกวา 

ฝกประสบการณวิชาชีพ จัดอยูในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนรายวิชา

ดังกลาว โดยมหาวิทยาลัยไดรวมมือกับสถานประกอบการเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขา

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับท้ัง 4 ดานคือ ดานเวชกรรมไทย                ดาน

เภสัชกรรมไทย ดานหัตถเวชกรรมไทย ดานผดุงครรภ ในชวงปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 

ภายใตการดูแลของอาจารยแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ

จะมีการนิเทศและติดตามประเมินผลอยางใกลชิด เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูจากท้ังสอง

แหลง คือ มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเตรียมความพรอม 

สําหรับการทํางานจริงหลังสําเร็จการศึกษาไปแลว 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ดานท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม 

1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีวิญูชนพึงมี อาทิ มีวินัย ความ

รับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ จิตสํานึกตอ สังคม และตระหนักใน

คุณคาของ การอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมอันดงามของไทย 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

3. สามารถวิเคราะหเหตุการณ/ ปญหาท่ัวไปและทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคุณธรรรม

จริยธรรม และสังเคราะหแนวปฏิบัตท่ีเหมาะสม 

ดานท่ี 2 ความรู 

1. มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานทําใหเขาใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดลอมและความ

เปนมนุษย ท่ีสมบูรณ อาทิ สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา 

2. มีความรูทางดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และศาสตรการแพทย

แผนไทย ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
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3. มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองคความรูใหม 

ดานท่ี 3 ทักษะทางปญญา 

1. สามารถคนหา รวบรวม และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือใชในการ

แกปญหา 

2. สามารถประยุกตความรูและประสบการณเพ่ือใชในการวิเคราะหปญหา และสังเคราะห

แนวทาง หรือวิธีการเพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาท้ังเรื่องท่ัวไปและดานวิชาการ/วิชาชีพการแพทย

แผนไทย ประยุกตไดอยางสรางสรรค 

ดานท่ี 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูปวย ญาติและผูรวมงาน โดยตระหนักในคุณคาและความรูสึก

ของความเปนมนุษย 

2. สามารถทํางานกลุมไดอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม มีความคิด

ริเริ่มในการวิเคราะหปญหาและมีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุม 

3. สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการแกปญหาในสถานการณท่ีไมชัดเจน 

4. ความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ดานท่ี 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา

ขอมูล ในการแกปญหา 

2. สามารถใชเทคโนโลยสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย 

และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการฟง การพูด การเขียน รวมท้ังสามารถ

เลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 

ดานท่ี 6 ทักษะพิสัย 

1. มีความสามารถในการทําหัตถการทางการแพทยแผนไทยประยุกตตามมาตรฐานวิชาชีพ

สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
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 4.2 ชวงเวลา 

รายวิชาฝกปฏิบัติ              ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 

4.3 การจัดเวลา 

วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. (หรือเปนไปตามความ

เหมาะสมของหนวยงานเปนผูกําหนด) 

วิชา ชั้นปท่ี ภาคการศึกษา การจัดเวลาและตารางสอน 

ฝกปฏิบัตดิานเวชกรรมแผนไทย 4 2 รวม 3 หนวยกิตละ 36ช่ัวโมง 

รวมท้ังสิ้น 108 ช่ัวโมง 

ฝกปฏิบัตดิานเภสัชกรรมแผนไทย 4 2 รวม 3 หนวยกิตละ 36ช่ัวโมง 

รวมท้ังสิ้น 108 ช่ัวโมง 

ฝกปฏิบัตดิานหตัถเวชกรรมแผน

ไทย 

4 2 รวม 3 หนวยกิตละ 36ช่ัวโมง 

รวมท้ังสิ้น 108 ช่ัวโมง 

ฝกปฏิบัตดิานผดุงครรภ 4 2 รวม 1 หนวยกิตละ 36ช่ัวโมง 

รวมท้ังสิ้น 36 ช่ัวโมง 

 

วิชา ชั้นปท่ี ภาคการศึกษา การจัดเวลาและ

ตารางสอน 

ฝกประสบการณวิชาชีพดานเวชกรรมแผนไทย 4 3 รวม 3 หนวยกิตละ 36 รวม

ท้ังสิ้น 108 ช่ัวโมง 

ฝกประสบการณวิชาชีพดานเภสัชกรรมแผนไทย 4 3 รวม 3 หนวยกิตละ 36 รวม

ท้ังสิ้น 108 ช่ัวโมง 

ฝกประสบการณวิชาชีพดานหัตถเวชกรรมแผน

ไทย 

4 3 รวม 3 หนวยกิตละ 36 รวม

ท้ังสิ้น 108 ช่ัวโมง 

ฝกประสบการณวิชาชีพดานผดุงครรภ 4 3 รวม 1 หนวยกิตละ 36 รวม

ท้ังสิ้น 36 ช่ัวโมง 

  4.4 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลประกอบดวยหลากหลายวิธีโดยการสอบประเมินความรูรวบยอด

กอนการฝกประสบการณภาคสนาม  ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนามโดยอาจารยพิเศษ

ทางคลินิก  ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนามโดยอาจารยนิเทศ  หรือ ประเมินผลจาก
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รายงานการฝกประสบการณภาคสนาม  ประเมินผลจากการนําเสนอการฝกประสบการณ

ภาคสนาม 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

  5.1 คําอธิบายโดยยอ 

ATM64-485 โครงการพิเศษทางการแพทยแผนไทยประยุกต 2 

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติใน

การออกแบบงานวิจัยเพ่ือการกําหนดหัวขอท่ีสนใจ และพัฒนาโครงรางวิจัย ท่ีเก่ียวของกับงาน

ทางการแพทยแผนไทยประยุกต 

1) นักศึกษาเลือกเรื่องท่ีสนใจเพ่ือทําโครงรางงานวิจัยทางแพทยแผนไทย พรอมกับเลือก

อาจารยท่ีปรึกษา 

2) สืบคนขอมูลจัดทําโครงรางงานวิจัยทางการแพทยแผนไทยประยุกต 

3) เสนอโครงรางงานวิจัยทางการแพทยแผนไทย ตออาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาให

ความเห็นชอบ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะตาง ๆ 

4) แกไขโครงรางงานวิจัยตามขอเสนอแนะของอาจารยประจําหลักสูตร และดําเนินการ

วิจัยตามแผนงานท่ีกําหนด 

5) ติดตามความกาวหนาการวิจัย 

6) วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานการวิจัย 

7) นําเสนอผลงานวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอย  

8) สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตออาจารยประจําหลักสูตร เ พ่ือประเมินผล

โครงงานวิจัยทางการแพทยแผนไทยประยุกต 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีวิญูชนพึงมี อาทิ มีวินัย ความ

รับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ จิตสํานึกตอ สังคม และตระหนักใน

คุณคาของ การอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมอันดงามของไทย 
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2. สามารถวิเคราะหเหตุการณ / ปญหาท่ัวไปและทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคุณธรรรม

จริยธรรม และสังเคราะหแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

ดานความรู 

1. มีความรูทางดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และศาสตรการแพทย

แผนไทยตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

2. มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองคความรูใหม 

ทักษะทางปญญา 

1. สามารถคนหา รวบรวม และประเมินขอมูลแนวคิด และหลักฐาน เพ่ือใชในการ

แกปญหา 

2. สามารถประยุกตความรูและประสบการณเพ่ือใชในการวิเคราะหปญหา และสังเคราะห

แนวทาง หรือวิธีการเพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาท้ังเรื่องท่ัวไปและดานวิชาการ/วิชาชีพการแพทย

แผนไทย ประยุกตไดอยางสรางสรรค 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถทํางานกลุมไดอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม มีความคิด

ริเริ่มใน การวิเคราะหปญหาและมีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุม 

2. สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการแกปญหาในสถานการณท่ีไมชัดเจน 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของไดอยาง

เหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา 

2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย 

และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการฟง การพูด การเขียน รวมท้ังสามารถ

เลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 
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  5.3 ชวงเวลา 

 ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  5.4 จํานวนหนวยกิต 

 2 หนวยกิต 

  5.5 การเตรียมการ 

กําหนดผูประสานงานรายวิชา และอาจารยรวมผูสอนในรายวิชาโครงงานวิจัยทาง

การแพทยแผนไทยประยุกต  ผูประสานงานรายวิชาเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนตาง ๆ ของ

รายวิชาพรอมจัดทําคูมือรายวิชา  ผูประสานงานรายวิชาชี้แจงรายละเอียดรายวิชาแกนักศึกษา

พรอมตอบขอซักถาม  แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงรางงานวิจัย วิธีการเขียน

รายงานผลการวิจัย อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาในการกําหนด

โจทยวิจัย สั่งซ้ืออุปกรณ น้ํายาสารเคมีท่ีตองใชในการทําวิจัย ติดตอสถานท่ีทําวิจัย 

  5.6 กระบวนการประเมินผล 

  เม่ือดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้น จัดใหมีการนําเสนอผลงาน และ สงรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ ใหอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรประเมินผล 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

มีคุณธรรมจริยธรรม 

และยดึมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในทุก ๆ หัวขอของ

รายวิชาในหลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญท่ีสอดแทรกและ

บูรณาการรวมไปกับการเรียนรูภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ  

2. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือใหนักศึกษาไดประยุกตและบูรณา

การความรูสูการปฏิบัติ รวมกับการทํางานกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ และไดเขาใจ

ในหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณวิชาชีพอยางแทจริง 

3.  ใหความรูนักศึกษาเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพพรอมสอดแทรกกรณีศึกษา 

เพ่ือใหนักศึกษาไดเขาใจอยางชัดเจน 
เปนแพทยแผนไทย

เช่ียวชาญวิชาชีพ  

1.  มีการจัดการเรียนการสอนดานความรูพ้ืนฐาน วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร จํานวน 21 หนวยกิต วิชาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน จํานวน 23 

หนวยกิต วิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก จํานวน 28 หนวยกิต  

2. มีการจัดการเรียนการสอนดาน กลุมวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต 68 หนวยกิต 

ครบท้ัง 4 ดาน ดานเวชกรรมไทย ดานเภสัชกรรมไทย ดานหัตถเวชกรรมไทย ดาน

ผดุงครรภ 

3. มีการจัดฝกปฏิบัติ ท้ัง 4 ดาน ใหครบกอนการฝกงาน  

4. มีการใหนักศึกษาออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ ท้ัง 4 ดาน ในสถานท่ีปฏิบัติงาน

จริง  

5. กิจกรรม กลยุทธ เปนแพทย เช่ียวชาญ ความรูพ้ืนฐาน 

6. มีการจัดเรียนการสอนแบบ Active learning ในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการจดั

กลุมยอยเพ่ือการอภิปราย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู 

7. มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือใหนักศึกษาไดประยุกตและ

บูรณาการความรูสูการปฏิบัติ รวมกับการทํางานกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 

มีความเปน 

ผูประกอบการ  

-ธุรกิจคลินิกแพทย

แผนไทย 

- ธุ ร กิ จหั ตถ บํ า บั ด  

และความงาม 

จัดการเรียนการสอน 14 หนวยกิต วิชาชีพเลือกเฉพาะดาน ซึ่งประกอบดวย  

ธุรกิจท่ี 1 ดานธุรกิจคลินิกแพทยแผนไทย ซึ่งประกอบดวย รายวิชาการจัดการ

บริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) หนวยกิต รายวิชาธุรกิจสุขภาพ 

3(2-3-6) หนวยกิต รายวิชาสมุนไพรและเภสัชโภชนาบําบัด 3(2-3-6) หนวยกิต  

รายวิชาการผลิตยาในระดับคลินิกการแพทยแผนไทย 3(2-3-6) หนวยกิต รายวิชา 

ทักษะการบําบัดโรคพบบอยในคลินิก 3(2-3-6) หนวยกิต   
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

ธุรกิจท่ี 2 ดานธุรกิจหัตถบําบัด และความงาม ซึ่งประกอบดวย รายวิชาการจัดการ

บริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) หนวยกิต รายวิชาธุรกิจสุขภาพ 

3(2-3-6) หนวยกิต วิชาสมุนไพรและเภสัชโภชนาบําบัด 3(2-3-6) หนวยกิต รายวิชา

ทักษะการบําบัดโรคพบบอยในคลินิก 3(2-3-6) หนวยกิต รายวิชาสปาและ

ผลิตภัณฑเพ่ือความงาม 2(2-0-4) หนวยกิต เพ่ือสงเสริมการเปนผูประกอบการใน

การเริ่มตนเปน start up  ผานโปรเจ็คของนักศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดศึกษาท่ัวไป 

PLOs มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

เปนคนท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มี

คุณธรรม ความกลาหาญทางจริยธรรม 

และเปนพลเมอืงท่ีดี 

 

1. แสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตยสุจรติ 

ตรงตอเวลา และสํานึกสาธารณะ 

2. ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ี ความเปน

มนุษย ความเปนพลเมืองท้ังของตนเอง

และผูอ่ืน 

 

 

1. พฤติกรรมการเขาเรียน และการสง

รายงานตามขอบเขตของงานและการตรง

ตอเวลา 

2. การมีสวนรวมในช้ันเรียนและกิจกรรม 

3. การโตตอบถกเถียงและการมสีวนรวม

ในการอภิปราย 

4. การนําเสนอโครงงาน 

5.ประเมินจากผลงานสรางสรรครวมกัน

ของนักศึกษา 

6. ประเมินจากการมสีวนรวมในการเรยีนรู

และการทํางาน 

7. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ

การสะทอนคดิ (Reflection) ผานการ

บันทึกการเรียนรู (Journal Reflection) 

8. ดูพฤติกรรมในการเขาเรียนความ

รับผิดชอบท้ังงานเดียวและงานกลุม 

 

1. บรรยาย 

2. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

3. อภิปรายประกอบสื่อ 

4. อภิปรายกลุมยอย 

5. การเรียนรูผานโครงงาน 

6. กิจกรรมกลุม (Group Activity) 

7. การจัดการความรู (Knowledge 

Management) 

8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge 

Sharing) 

9. สุนทรียสนทนา (Dialogue) 

10. การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช 

Project-based Learning 

11. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

12. การเขาเรียน การตรงตอเวลาในการ

สงงาน 
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PLOs มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

2.ความรู  

มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ เพ่ือดําเนิน

ชีวิตในสังคม 

 

1. สามารถอธิบายหลักการสื่อสารดวย

ภาษา พ้ืนฐานทางสังคมและความเปน

พลเมือง แนวคิดเชิงปรัชญาและการคิดเชิง

วิพากษ การเลนกีฬาและการสงเสริม

สุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม และการประกอบธุรกิจ

เบ้ืองตนได 

2. สามารถอธิบายความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ

แสวงหาความรู และการวิจัยข้ันพ้ืนฐานได 

 

 

1. การสอบปรนัยและอัตนัย 

2.การประเมินผลรายงานกลุมและรายงาน

ยอย 

3. การอภิปรายและแสดงความคดิเห็น 

4. ประเมินผลเน้ือหา การสอบอัตนัยและ

ปรนัย 

5.การประเมินผลงานและการสรางสรรค

ผลงาน 

6.ประเมินกระบวนการเรยีนรู และการมี

สวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 

7. การนําเสนองาน 

8. การมีสวนรวมในช้ันเรียน และกิจกรรม 

9.การโตตอบ ถกเถียงและการมีสวนรวม

ในการอภิปราย 

 

1. บรรยาย 

2. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

3. อภิปรายประกอบสื่อ 

4. อภิปรายกลุมยอย 

5.วิทยากรพิเศษ 

6. นิทรรศการทางศิลปะแขนงตาง ๆ  

7. การใชสื่อประกอบการเรียนรูท่ีหลาก 

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

9. การอภิปรายกลุม 

10. การทํางานในช้ันเรียน 

3. ทักษะทางปญญา 

สามารถคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ 

และมีเหตุผล 

 

1. สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความ

เขาใจ และประเมินขอมูลจากหลกัฐานได 

 2. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

แบบองครวม มีเหตุผล ความคิด

สรางสรรคและจินตนาการ 

 

1. การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 

2. การประเมินผลรายงานกลุมและ

รายงานยอย 

3. การอภิปรายและแสดงความคดิเห็น 

 

1. บรรยาย 

2. ยกตัวอยางการศึกษา 

3. อภิปรายรายกลุมยอย 

4. กิจกรรมกลุม (Group Activity) 

5. วิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study) 
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PLOs มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

  4. การประเมินผลงานและสรางสรรค

ผลงาน 

5. การประเมินกระบวนการเรียนรู และ

การมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 

6. การนําเสนองาน (Presentation) 

6. การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช 

Project-Based Learning ในการ

สรางสรรคงานศลิปะรวมกัน 

7. อภิปรายประกอบสื่อ 

4. ทั กษะความสั ม พันธ  แล ะความ

รับผิดชอบ 

นําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารง

ตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

 

1. สามารถกําหนดเปาหมาย วางแผนและ

รับผิดชอบในการทํางาน การแสวงหา

ความรู การพัฒนาตนเอง และ

กระบวนการบริหารจัดการ ไดอยาง

ตอเน่ือง 

2. สามารถปรับตัวในทํางานรวมกับผูอ่ืน 

โดยอาศัยความเขาใจถึงพัฒนาการทาง

สังคม แนวคิดดานปรัชญา และลกัษณะ

ทางพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมและมี

ความรับผิดชอบ 

 

1. การโตตอบถกเถียงและการมสีวนรวม

ในการอภิปราย 

2. การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 

 

1. อภิปรายกลุม  

2. ทํารายงานกลุม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. สามารถสื่อสารภาษาไทยในการ

ประกอบอาชีพได 

2.  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาท่ีสามในสถานการณท่ัวไปท่ีเกิดข้ึน

 

1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Evaluation) 

2. ประเมินจากการสังเกตในการนําเสนอ

งาน 

 

1. เรียนรูดวยตนเอง (Self-directed 

Learning) โดยกําหนดแหลงคนควาในสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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PLOs มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

สามารถสื่อสารใชสถิติ/คณิตศาสตรเพ่ือ

ทําความเขาใจขอมูล และใชเทคโนโลยี

สารสนเทศได 

ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ

ได 

3. สามารถเลือกใชเทคนิคทาง

คณิตศาสตรหรือสถิติท่ีเก่ียวของใน

ชีวิตประจําวันได 

4. สามารถเลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส การ

ติดตอสื่อสาร การสืบคนขอมูล และการ

นําเสนอ ไดอยางเหมาะสมและรูเทาทัน 

 

3. ประเมินความสามารถจากการใชสื่อใน

การนําเสนอ 

4. การประเมินรายงาน/ช้ินงาน 

2. นําเสนอผลงานผานสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช 

Project-Based Learning ในการ

สรางสรรคงานศลิปะรวมกัน 

4. การมอบหมายการทํารายงานกลุมและ

รายงานเดีย่ว 

5. การแนะนําแหลงขอมลูเบ้ืองตน 

6. การสอนในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ดานท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม 

1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีวิญูชนพึงมี อาทิ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ จิตสํานึก

ตอสังคม และตระหนักในคุณคาของการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมอันดงามของไทย 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

3. สามารถวิเคราะหเหตุการณ/ ปญหาท่ัวไปและทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคุณธรรรมจริยธรรม และสังเคราะหแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

ดานท่ี 2 ความรู 

1. มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานทําใหเขาใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดลอมและความเปนมนุษย ท่ีสมบูรณ อาทิ สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา 

2. มีความรูทางดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และศาสตรการแพทยแผนไทยตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย

ประยุกต 

3. มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองคความรูใหม 

ดานท่ี 3 ทักษะทางปญญา 

1. สามารถคนหา รวบรวม และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือใชในการแกปญหา 

2. สามารถประยุกตความรูและประสบการณเพ่ือใชในการวิเคราะหปญหา และสังเคราะหแนวทาง หรือวิธีการเพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาท้ังเรื่องท่ัวไป

และดานวิชาการ/วิชาชีพการแพทยแผนไทย ประยุกตไดอยางสรางสรรค 
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ดานท่ี 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูปวย ญาติและผูรวมงาน โดยตระหนักในคุณคาและความรูสึกของความเปนมนุษย 

2. สามารถทํางานกลุมไดอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาและมีสวนชวยและเอ้ือตอการ

แกปญหาในกลุม 

3. สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการแกปญหาในสถานการณท่ีไมชัดเจน 

4. ความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ดานท่ี 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาขอมูล ในการแกปญหา 

2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการฟง การพูด การเขียน รวมท้ังสามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ี

แตกตางกันได 

ดานท่ี 6 ทักษะพิสัย 

1. มีความสามารถในการทําหัตถการทางการแพทยแผนไทยประยุกตตามมาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1G 2S 3S 1G 2S 3S 1G 2S 1S 2G 3G 4S 1G 2G 3G 1S 

1. สามารถแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ 

สามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอมในการ

ทํางานได 

                

2.สามารถอธิบายทฤษฎีดานวิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน วิทยาศาสตรสุขภาพ และศาสตรทาง

การแพทยแผนไทยได 

                

3.สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

แพทยแผนไทยประยุกต โดยใชองคความรู

ดานการแพทยแผนไทย หรือบูรณาการรวมกับ

ความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืนได 

                

4.สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานไดอยางมี

ป ระสิ ท ธิภาพร วม กับผู ป ว ย  ญาติ  และ

ผูรวมงานสหสาขาวิชาชีพ  
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1G 2S 3S 1G 2S 3S 1G 2S 1S 2G 3G 4S 1G 2G 3G 1S 

5.สามารถการแกไขปญหาและการพัฒนางาน

ในความรับผิดชอบไดอยางมีเหตุผล เปนองค

รวม และอยางสรางสรรค ท้ังในสภาพการณท่ี

คุนเคยและแตกตางออกไป 

                

6.สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคน ติดตามความกาวหนาทางดานวิชาการ

และการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไดอยาง

ทันสมัยและทันเหตุการณ 

                

7.สามารถวางแผนธุรกิจและแผนการตลาด 

เ พ่ื อก า ร เ ป นผู ป ร ะกอบกา ร ธุ ร กิ จทา ง

การแพทยแผนไทยประยุกตได 
                

8.สามารถออกแบบและดําเนินการวิจัย เพ่ือ

พัฒนาองคความรูดานการแพทยแผนไทย

ประยุกตเพ่ือการประยุกตใช 
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มาตรฐานผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

PLO 1 

สามารถแสดงออกซึ่งคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มคีวาม

รับผิดชอบ สามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอมในการทํางานได 

 

1.  สั ง เกตพฤติกรรมและการแสดงออกทาง

คุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพ

ในการปฏิบัติงาน  

2. การประเมินจากการมีสวนรวมในช้ันเรียนและ

กิจกรรมกลุม 

3. การสังเกตพฤติกรรมและการสะทอนกลับ ผาน

การบันทึกการเรียนรู 

 

1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาตางๆ 

โดยเฉพาะวิชาชีพ  

2. กรณีศึกษา 

3. สอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการฝก

ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล และ แหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

PLO2 
สามารถอธิบายทฤษฎีดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรสุขภาพ 

และศาสตรทางการแพทยแผนไทยได 

 

1. การสอบปรนัยและอัตนัย 

2. ประเมินผลรายงาน 

3. อภิปรายและแสดงความคิดเหน็ 

4. กระบวนการเรียนรู และการมสีวนรวมในช้ัน

เรียน 

5. การนําเสนองาน 

 

1. การสอนบรรยาย 

2. กรณีศึกษา 

3. อภิปรายประกอบสื่อ 

4. อภิปรายกลุมยอย 

5. ปญหาพิเศษ  

6. กิจกรรมกลุม 

7. การจัดการความรู 

8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

PLO3 

สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต โดยใช

องคความรูดานการแพทยแผนไทย หรือบูรณาการรวมกับความรูดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืนได 

 

1. การสอบปรนัยและอัตนัย  

2. การสอบปฏิบัติในช้ันเรียน 

3. การสอบปฏิบัติในสถานพยาบาลและแหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

 

1. การฝกปฏิบัติ  

2. การฝกประสบการณวิชาขีพ  

3. การสอนบรรยาย 

4. การสอนปฏิบัติการ 
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มาตรฐานผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

4. ประเมินผลจากการนําเสนองาน 

5. ประเมินผลจากรายงาน 

6. อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

7. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน  

 

5. กรณีศึกษา 

6. การสาธิต 

7. อภิปรายประกอบสื่อ 

8. อภิปรายกลุมยอย 

9. วิทยากรพิเศษ 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

PLO4 

สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมกับผูปวย ญาติ 

และผูรวมงานสหสาขาวิชาชีพ 

 

1. การสอบปรนัยและอัตนัย 

2. การสอบปฏิบัติในสถานพยาบาลและแหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

3. การสอบปฏิบัติในรายวิชา 

4. การสังเกตการสื่อสารกับผูปวย ญาติ และ สห

สาขาชีพ ในการปฏิบัติงาน  

5. กระบวนการเรียนรู และการมสีวนรวมในการ

เรียนรูแบบกลุมยอยกับสหวิชาชีพ 

 

 

1. บรรยาย 

2. กรณีศึกษา 

3. อภิปรายประกอบสื่อ 

4. อภิปรายกลุมยอย 

5. วิทยากรพิเศษ 

7. สื่อการเรยีนรูตางๆ 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

PLO5 

สามารถแกไขปญหาและการพัฒนางานในความรับผดิชอบไดอยางมี

เหตุผล เปนองครวม และอยางสรางสรรค ท้ังในสภาพการณท่ีคุนเคย

และแตกตางออกไป 

 

1. ประเมินจากสถาณการณจําลอง  

2. ประเมินจากมีสวนรวมในช้ันเรยีนและกิจกรรม

กลุม 

3. การนําเสอนผลงาน   

 

1. บรรยาย 

2. กรณีศึกษา 

3. อภิปรายประกอบสื่อ 

4. อภิปรายกลุมยอย 

5. วิทยากรพิเศษ 
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มาตรฐานผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

4. การสังเกตพฤตกิรรมและการสะทอนกลับ ผาน

การบันทึกการเรียนรู 

5. การประเมินผลงานสรางสรรค 

6. นิทรรศการตางๆ  

7. สื่อการเรยีนรูตางๆ 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

PLO6 

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน ตดิตามความกาวหนา

ทางดานวิชาการและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไดอยางทันสมยัและ

ทันเหตุการณ 

 

1. การสอบปรนัยและอัตนัย  

2. ความสามารถจากการประยุกตใชสื่อในการ

นําเสนอ 

3. ประเมินผลรายงาน 

4. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน  

5. ประเมินจากผลการปฏิบัติคอมพิวเตอร  

 

 

1. บรรยาย  

2. กรณีศึกษา  

3. อภิปรายกลุมยอย  

4. กิจกรรมกลุม  

5. การทํางานกลุมโดย Project-Based 

Learning  

6. อภิปรายประกอบสื่อ 

7. เรียนรูดวยตนเอง 

8. นําเสนอผลงานผานสื่อสารสนเทศตางๆ 

9. กระบวนการปฏิบัติคอมพิวเตอร 

PLO7 

สามารถวางแผนธุรกิจและแผนการตลาด เพ่ือการเปนผูประกอบการ

ธุรกิจทางการแพทยแผนไทยประยุกตได 

 

 

 

1. ประเมินจากการจดัทําแผนธุรกิจ  

2. การประเมินการนําเสนอแผนธุรกิจ 

3. ประเมินจากผลการเรียน วิชาชีพเลือกเฉพาะ

ดาน 14 หนวยกิต 

 

1. การเปดรายวิชาเลือกเฉพาะดาน 

2. บรรยาย 

3. กรณีศึกษา 

4. อภิปรายประกอบสื่อ 
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มาตรฐานผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

 

 

 

 

 5. การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช 

Project-Based Learning 

6. วิทยากรพิเศษ 

7. สื่อการเรยีนรูตางๆ 

PLO8 

สามารถออกแบบและดําเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรูและสราง

นวัตกรรมดานการแพทยแผนไทยประยุกตเพ่ือการประยุกตใช 

1. การเขียนโครงรางปญหาพิเศษ  

2. การนําเสนอโครงรางปญหาพิเศษ  

3. การสอบปญหาพิเศษ  

4. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ 

1. การทํางานปญหาพิเศษ 

2. การเรียนรูดวยตัวเอง  

3. การมอบหมายการทํางานวิจัย  

4. สื่อการเรยีนรูตางๆ 

5. การสัมมนากลุมยอย      

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หนวยกิต 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหตัวเลข

การสื่อสาร การรูสารสนเทศและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ตองพัฒนา 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 

1. กลุมวิชาภาษาไทย 

GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน*             

GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย             
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหตัวเลข

การสื่อสาร การรูสารสนเทศและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ตองพัฒนา 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 

GEN64-112 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย             

2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

2.1 กลุมวิชาภาษาตางประเทศหลัก 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน*             

GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ             

GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด             

2.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือก 

2.2.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน             

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา             

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ             

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ             

2.2.2 กลุมวิชาภาษาจีน 

CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน             

CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน             

145 

 



 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหตัวเลข

การสื่อสาร การรูสารสนเทศและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ตองพัฒนา 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 

CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร             

3. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก             

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ             

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย             

GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน             

5. กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ 

GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ*             

GEN64-152 กีฬาสากล             

GEN64-181 กีฬาฟุตบอล             

GEN64-182 กีฬาฟุตซอล             

GEN64-183 กีฬาบาสเกตบอล             

GEN64-184 กีฬาวอลเลยบอล             

GEN64-185 กีฬาแบดมินตัน             
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหตัวเลข

การสื่อสาร การรูสารสนเทศและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ตองพัฒนา 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 

GEN64-186 กีฬาเปตอง             

GEN64-187 กีฬาเทนนิส             

GEN64-188 กีฬากอลฟ             

GEN64-189 กีฬาวายน้ํา             

6. กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 

GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ             

ECN64-161 ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล             

ECN64-162 การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม             

ECN64-163 เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน             

7. กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล* 
            

7.1 กลุมวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

ITD64-172 การจัดการเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา             

ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการวิเคราะหขอมูล             

ITD64-174 การออกแบบงานนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ             
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหตัวเลข

การสื่อสาร การรูสารสนเทศและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ตองพัฒนา 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 

7.2 กลุมวิชาปญญาประดิษฐ 

ITD64-175 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ             

IMI64-171 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ             

COE64-171 ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             

COE64-172 ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             
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ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 140 หนวยกิต 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) 

กลุมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                 

MAT61-001 คณิตศาสตรพื้นฐาน                 

MAT61-107 คณิตศาสตรสําหรับสหเวชศาสตร                 

PHY61-105 ฟสิกสทางการแพทยพื้นฐาน                 

BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป                 

BIO61-106 ปฏบิัติการชวีวิทยาทั่วไป                 

CHM61-104 หลักเคมี                 

CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย                 

CHM61-140 เทคนิคพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห

สําหรับการแพทยแผนไทยประยกุต 
                

วิชาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) 

BIO61-191 ชีวเคมีการแพทยเบื้องตน                  

ATM64-221 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1                 

ATM64-222 ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตรและ 

สรีรวิทยา 1 
                

ATM64-223 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2                 

ATM64-224 ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตรและ 

สรีรวิทยา 2 
                

ATM64-225 พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา                 

ATM64-226 เภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชเวท                 

ATM64-227 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตรและเภสัช

เวท 
                

ATM64-228 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยา

ภูมิคุมกัน 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) 

ATM64-325  เภสัชวิทยาเบื้องตน                 

วิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก                 

ATM64-131 บทบาท จรรยาบรรณและกฎหมาย

พื้นฐานการประกอบวิชาชีพ 
                

ATM64-321  อาการวิทยาสําหรับการแพทยแผน

ไทยประยุกต  
                

ATM64-322 ปฏิบัติอาการวิทยาสําหรับการแพทย

แผนไทยประยุกต 
                

ATM64-323 เวชศาสตรทั่วไปสําหรับการแพทยแผน

ไทยประยุกต 1 
                

ATM64-324 ปฏิบัติการเวชศาสตรทั่วไปสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 1 
                

ATM64-326 เวชศาสตรทั่วไปสําหรับการแพทยแผน

ไทยประยุกต 2 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) 

ATM64-327 ปฏิบัติการเวชศาสตรทั่วไปสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 2 
                

ATM64-328 การสืบคนทางการแพทยเพื่อการ

วินิจฉยั 
                

ATM64-329 ปฏิบัติการการสืบคนทางการแพทย

เพื่อการวินจิฉัย 
                

ATM64-330 ระเบียบวธิีวจิัยทางการแพทยแผนไทย

ประยุกต  
                

ATM64-331 โภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทย

ประยุกต 
                

ATM64-332  ปฏิบัติการโภชนาการสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 
               

 

ATM64-333 ธรรมานามัย การแพทยเสริมและ

การแพทยทางเลือก  
                

ATM64-421 ธุรกิจสุขภาพ                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) 

ATM64-422 สมุนไพรและเภสัชโภชนาบําบัด                 

วิชาชีพการแพทยแผนไทย                 

วิชาเวชกรรมแผนไทย                 

ATM64-241  เวชกรรมแผนไทย 1                
 

ATM64-242 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 1                 

ATM64-243 เวชกรรมแผนไทย 2                
 

ATM64-244 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 2                 

ATM64-245 เวชกรรมแผนไทย 3                
 

ATM64-246 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 3                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) 

ATM64-341 เวชกรรมแผนไทย 4                
 

ATM64-342 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 4                 

ATM64-343 เวชกรรมแผนไทย 5                
 

ATM64-344 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 5                 

ATM64-345 เวชกรรมแผนไทย 6                
 

ATM64-346 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 6                 

ATM64-441 ฝกปฏิบัติดานเวชกรรมแผนไทย                 

ATM64-442 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเวชกรรม

ไทย 
                

วิชาเภสชักรรมแผนไทย                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) 

ATM64-251  เภสัชกรรมแผนไทย 1                 

ATM64-252 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 1                 

ATM64-253  เภสัชกรรมแผนไทย 2                 

ATM64-254 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 2                 

ATM64-255 เภสัชกรรมแผนไทย 3                 

ATM64-256 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 3                 

ATM64-351 เภสัชกรรมแผนไทย 4                 

ATM64-352 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 4                 

ATM64-353 เภสัชกรรมแผนไทย 5                 

ATM64-354 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 5                 

ATM64-355 เภสัชกรรมแผนไทย 6                 

ATM64-356 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 6                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) 

ATM64-451 ฝกปฏิบัติดานเภสัชกรรมแผนไทย                 

ATM64-452 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเภสัชกรรม

แผนไทย 
                

วิชาหตัถเวชกรรมไทย                 

ATM64-261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1                 

ATM64-262 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 1                 

ATM64-263  หัตถเวชกรรมแผนไทย 2                 

ATM64-264 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 2                 

ATM64-265  หัตถเวชกรรมแผนไทย 3                 

ATM64-266 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 3                 

ATM64-361  หัตถเวชกรรมแผนไทย 4                 

ATM64-362 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 4                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) 

ATM64-363  หัตถเวชกรรมแผนไทย 5                 

ATM64-364 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 5                 

ATM64-365  หัตถเวชกรรมแผนไทย 6                 

ATM64-366 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 6                 

ATM64-461 ฝกปฏิบัติดานหัตถเวชกรรมแผนไทย                 

ATM64-462 ฝกประสบการณวิชาชีพดานหัตถเวช

กรรมแผนไทย 
                

วิชาผดุงครรภไทย                 

ATM64-471 ผดุงครรภ 1                 

ATM64-472  ผดุงครรภ 2                 

ATM64-473 ฝกปฏิบัติดานผดุงครรภ                 

ATM64-474 ฝกประสบการณวิชาชีพดานผดุงครรภ                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) 

บูรณาการทางการแพทยแผนไทยประยุกต                  

ATM64-381 สัมมนาทางการแพทยแผนไทย

ประยุกต 
                

ATM64-382 การจัดการบริการสุขภาพดาน

การแพทยแผนไทย 
                

ATM64-481 ทักษะการบําบัดโรคพบบอยในคลินิก                 

ATM64-482 โครงการพิเศษทางการแพทยแผนไทย

ประยุกต 1 
                

ATM64-485 โครงการพิเศษทางการแพทยแผนไทย

ประยุกต 2 
                

วิชาเลือกเสร ี                 

ATM64-483 การผลิตยาในระดับคลินิกการแพทย

แผนไทย 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) 

ATM64-484 การแพทยพื้นบานไทย                  

ATM64-486 สปาและผลิตภัณฑเพื่อความงาม                 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางรายวิชาในหลักสูตรกับผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
ลําดับ รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

credit บรรยาย ปฏิบตั ิ การศึกษา

ดวยตนเอง 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป             

1 GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 2 0 4         

2 GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย 2 1 2 3         

3 GEN64-112 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2 2 0 4         

4 GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2 0 4         

5 GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 0 4         

6 GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2 2 0 4  
    

   

7 GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 2 2 0 4  
    

   

8 GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 4 4 0 8         

9 GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพือ่การนาํเสนอ  3 3 0 6  
    

   

10 GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารเชิงวิชาการ                 3 3 0 6  
    

   

11 GEN64-121 ภาษาจีนพื้นฐาน 4 3 2 7         

12 GEN64-122 ภาษาจีนสําหรับชวีิตประจาํวัน 4 3 2 7         

13 GEN64-123 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4 3 2 7         

14 GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 2 1 2 3         

15 GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวธิีคิดแบบวพิากษ 2 1 2 3         

16 GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวธิีวิจยั 2 1 2 3  
     

  

17 GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 2 1 2 3         

18 GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ 2 1 2 3         

19 GEN64-152 กฬีาสากล 2 1 2 3         
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ลําดับ รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

credit บรรยาย ปฏิบตั ิ การศึกษา

ดวยตนเอง 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

20 GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3 2 2 5         

21 GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 2 2 0 4         

22 ITD64-172 การจัดการเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 2 0 4 2         

23 ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการวิเคราะหขอมูล 2 0 4 2  
       

24 IMI64-171 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ 3 3 0 6  
       

 หมวดวชิาชพีเฉพาะ  

กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
            

19 MAT61-001 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0 0 0 4         

20 MAT61-107 คณิตศาสตรสําหรับสหเวชศาสตร 4 4 0 8         

21 PHY61-105 ฟสิกสทางการแพทยพื้นฐาน 2 2 0 4         

22 BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป 4 4 0 8         

23 BIO61-106 ปฏบิัติการชวีวิทยาทั่วไป 1 0 3 2         

24 CHM61-104 หลักเคมี 4 4 0 8         

25 CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย 3 3 0 6         

26 CHM61-140 เทคนิคพื้นฐานทางเคมีวิเคราะหสําหรับการแพทยแผนไทย

ประยุกต 
3 2 3 6         

 หมวดวชิาชพีเฉพาะ 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 
            

27 BIO61-191 ชีวเคมีการแพทยเบื้องตน 3 3 0 6         

28 ATM64-221 กายวิภาคศาสตรและ สรีรวิทยา 1 3 3 0 6         

29 ATM64-222 ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตรและ สรีรวิทยา 1 1 0 3 2         

30 ATM64-223 กายวิภาคศาสตรและ สรีรวิทยา 2 3 3 0 6         

31 ATM64-224 ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 1 0 3 2         
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ลําดับ รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

credit บรรยาย ปฏิบตั ิ การศึกษา

ดวยตนเอง 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

32 ATM64-225 พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 3 3 0 6         
33 ATM64-226 เภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชเวท 3 3 0 6         

34 ATM64-227 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชเวท 1 0 3 2         

35 ATM64-228 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุมกัน 2 2 0 4         

36 ATM64-219 เภสัชวิทยาเบื้องตน 3 3 0 6         

  หมวดวิชาเฉพาะ  

  กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  
            

37 ATM64-131 บทบาท จรรยาบรรณและกฎหมายพื้นฐานการประกอบ

วิชาชีพ 
2 2 0 4         

38 ATM64-321 อาการวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 3 3 0 6         
39 ATM64-322 ปฏิบัติอาการวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต  1 0 3 2         
40 ATM64-323 เวชศาสตรทั่วไปสําหรับการแพทยแผนไทยประยกุต 1 2 2 0 4         
41 ATM64-324 ปฏิบัติการเวชศาสตรทั่วไป สําหรับการแพทยแผนไทย

ประยุกต 1 
1 0 3 2         

42 ATM64-326 เวชศาสตรทั่วไปสําหรับการแพทยแผนไทยประยกุต 2 2 2 0 4         
43 ATM64-327 ปฏิบัติการเวชศาสตรทั่วไปสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

2 
1 0 3 2         

44 ATM64-328 การสืบคนทางการแพทยเพื่อการวินิจฉยั 2 2 0 4         
45 ATM64-329 ปฏิบัติการการสืบคนทางการแพทยเพื่อการวินิจฉัย 1 0 3 2         
46 ATM64-330 ระเบียบวธิีวจิัยทางการแพทยแผนไทยประยุกต  2 2 0 6       

  
47 ATM64-331 โภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2 2 0 4         
48 ATM64-332 ปฏิบัติการโภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 1 0 3 2         
49 ATM64-333 ธรรมานามัย การแพทยเสริมและการแพทยทางเลือก 2 2 0 4         
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ลําดับ รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

credit บรรยาย ปฏิบตั ิ การศึกษา

ดวยตนเอง 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

50 ATM64-421 ธุรกิจสุขภาพ 3 2 3 6         
51 ATM64-422 สมุนไพรและเภสัชโภชนาบําบัด 3 2 3 6         
 หมวดวชิาชพีเฉพาะ 

กลุมวิชาชีพการแพทยแผนไทย  
            

  ดานเวชกรรมแผนไทย              

52 ATM64-241 เวชกรรมแผนไทย 1 1 1 0 2         

53 ATM64-242 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 1 1 0 3 2         

54 ATM64-243 เวชกรรมแผนไทย 2 1 1 0 2         

55 ATM64-244 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 2 1 0 3 2         

56 ATM64-245 เวชกรรมแผนไทย 3 1 1 0 2         

57 ATM64-246 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 3 1 0 3 2         

58 ATM64-341 เวชกรรมแผนไทย 4 1 1 0 2   
      

59 ATM64-342 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 4 1 0 3 2   
      

60 ATM64-343 เวชกรรมแผนไทย 5 1 1 0 2         

61 ATM64-344 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 5 1 0 3 2         

62 ATM64-345 เวชกรรมแผนไทย 6 1 1 0 2         

63 ATM64-346 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 6 1 0 3 2         

64 ATM64-441 ฝกปฏิบัติดานเวชกรรมแผนไทย 3 0 9 5         

65 ATM64-442 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเวชกรรมแผนไทย 3 0 9 5         

 ดานเภสัชกรรมแผนไทย              

66 ATM64-251 เภสัชกรรมแผนไทย 1 1 1 0 2         

67 ATM64-252 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 1 1 0 3 2         

68 ATM64-253 เภสัชกรรมแผนไทย 2 1 1 0 2         
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ลําดับ รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

credit บรรยาย ปฏิบตั ิ การศึกษา

ดวยตนเอง 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

69 ATM64-254 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 2 1 0 3 2         

70 ATM64-255 เภสัชกรรมแผนไทย 3 1 1 0 2         

71 ATM64-256 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 3 1 0 3 2         

72 ATM64-351 เภสัชกรรมแผนไทย 4 1 1 0 2         

73 ATM64-352 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 4 1 0 3 2    
     

74 ATM64-353 เภสัชกรรมแผนไทย 5 1 1 0 2         

75 ATM64-354 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 5 1 0 3 2         

76 ATM64-355 เภสัชกรรมแผนไทย 6 1 1 0 2         

77 ATM64-356 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 6 1 0 3 2         

78 ATM64-451 ฝกปฏิบัติดานเภสัชกรรมแผนไทย 3 0 9 5         

79 ATM64-452 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเภสัชกรรมแผนไทย 3 0 9 5         

 ดานหัตถเวชกรรมแผนไทย              

80 ATM64-261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 1 1 0 2         

81 ATM64-262 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 1 1 0 3 2         

82 ATM64-263 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2 1 1 0 2         

83 ATM64-264 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 1 0 3 2         

84 ATM64-265 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 1 1 0 2         

85 ATM64-266 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 1 0 3 2         

86 ATM64-361 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 1 1 0 2   
      

87 ATM64-362 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 4 1 0 3 2   
      

88 ATM64-363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 5 1 1 0 2         

89 ATM64-364 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 5 1 0 3 2         

90 ATM64-365 หัตถเวชกรรมแผนไทย 6 1 1 0 2         
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ลําดับ รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

credit บรรยาย ปฏิบตั ิ การศึกษา

ดวยตนเอง 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

91 ATM64-366 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 6 1 0 3 2         

92 ATM64-461 ฝกปฏิบัติดานหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 0 9 5         

93 ATM64-462 ฝกประสบการณวิชาชีพดานหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 0 9 5         

 ดานผดุงครรภ              

94 ATM64-471 ผดุงครรภ 1 2 2 0 4         

95 ATM64-472 ผดุงครรภ 2 1 1 0 2         

96 ATM64-473 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภ   1 0 3 2         

97 ATM64-474 ฝกประสบการณวิชาชีพดานผดุงครรภ 1 0 3 2         

 วิชาบูรณาการทางการแพทยแผนไทยประยุกต             

98 ATM64-381 สัมมนาทางการแพทยแผนไทยประยุกต  1 0 3 6         

99 ATM64-382 การจัดการบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย 2 2 0 4         
100 ATM64-481 ทักษะการบําบัดโรคพบบอยในคลินิก 3 2 3 6         

101 ATM64-482 โครงการพิเศษทางการแพทยแผนไทยประยุกต 1  1 0 3 2         
102 ATM64-483 โครงการพิเศษทางการแพทยแผนไทยประยุกต  2 2 0 6 3         

 วิชาเลือกเสรี              

103 ATM64-483 การผลิตยาในระดับคลินิกการแพทยแผนไทย 3 2 3 6         

104 ATM64-484 การแพทยพื้นบานไทย  3 2 3 6         

105 ATM64-486 สปาและผลิตภัณฑเพื่อความงาม 2 2 0 4         
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 

มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการทวนสอบโดยคณาจารยผูรวมสอนในรายวิชา

และผูประสานรายวิชารวมพิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวใหเปนไปตามแผนการ

สอน มีการประเมินการสอนของผูสอนและรายวิชาโดยนักศึกษา เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนรูของนักศึกษาและนําเสนอผลการทวนสอบระดับรายวิชาใหคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขา

และคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสํานักวิชาเพ่ือดําเนินการทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยมีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 

การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาภายหลังสําเร็จการศึกษาเพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและหลักสตูรรวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ดังนี้ 

1) การประเมินจากการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ในแตละ

รุน โดยพิจารณาในดานของระยะเวลาของการไดงานทํา ความคิดเห็นของบัณฑิตตอความสามารถและ

ความม่ันใจในการประกอบการงานอาชีพในทักษะความรูทักษะทางปญญาและทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

ในการประกอบอาชีพ รวมท้ังการใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได เปนตน 

2) การทวนสอบจากผูประกอบการสถานประกอบการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินความ      

พึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ไดแก ทักษะดานคุณธรรม

และจริยธรรม ทักษะความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
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3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ ถึงระดับความพึงพอใจของบัณฑิตในดานทักษะความรูและ

ปญญา ความพรอมและคุณสมบัติดานอ่ืน ๆ ไดแก ทักษะดานคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิต ศึกษาใน

สถานศึกษานั้น ๆ  

4) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพอิสระ หรือประกอบธุรกิจสวนตัว ในดานของความรู 

ความพรอมและทักษะเฉพาะทางตาง ๆ จากสาขาท่ีเรียนในหลักสูตรเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 

5) มีการเชิญอาจารยพิเศษ วิทยากรพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูประกอบการหรือผูมีสวนได

สวนเสียมารวมกันประเมินคุณภาพของหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมประสบการณในการพัฒนาองคความรูและเพ่ิม

ทักษะการเรียนรูของนักศึกษาในทุก ๆ ดาน ไดแก ทักษะดานคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะความรู 

ทักษะทางปญญาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

6) การทวนสอบในระดับหลักสูตรจะมีการทดสอบนักศึกษากอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาในลักษณะ

การสอบประมวลความรู  (Comprehensive examination) ในชั้นป ท่ี 4 โดยกําหนดเนื้อหาและ

สาระสําคัญของแตละชั้นปท่ีเก่ียวของกับทักษะทางวิชาการและวิชาชีพท่ีสําคัญตอการประกอบวิชาชีพใน

แตละชั้นป ซ่ึงจะมีการแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนาโดยมีคณาจารยในสาขารวมเปนกรรมการในการ

สอบประมวลความรูและรวมในการออกแบบขอสอบท่ีสอดคลองกับการทํางานจริงหลังจากจบการศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับหลักสูตร 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

อาจารยใหมท่ีเขามาในสํานักวิชาฯ ทุกคนจะไดรับการปฐมนิเทศและแนะแนวทางการทํางาน

ใหกับอาจารยใหมเพ่ือใหมีความรูและเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองในหลักสูตรท่ีสอนและเปนไปตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาสาระประกอบดวย 

 1) นโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและสํานักวิชาฯ เพ่ือใหอาจารยใหมไดทราบทิศทางการ

ขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปในทางเดียวกัน โดยมุงเนนการเปนองคกรสมรรถนะสูง 

 2) บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยในการเปนผูสอนนักศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงจะ

เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรท่ีไดตั้งเปาหมายไว 

 3) บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยมีกลไกใน

การขับเคลื่อน แนวทางการปฏิบัติ และฝายสนับสนุนท่ีคอยใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม 

 4) บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษา 

โดยมีกลไกของอาจารยท่ีปรึกษา แนวทางการปฏิบัติของการเปนอาจารยท่ีปรึกษา และเทคนิควิธีการให

คําปรึกษาแกนักศึกษาอยางถูกวิธี 

 5) บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและสํานัก

วิชาฯ ไดแก ภาระงานสอน ภารกิจดานการวิจัย กลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพผลงานวิจัย

ในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  และการสรางผลงานนวัตกรรมเพ่ือการจด         

อนุสิทธิบัตร ภารกิจดานการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม โดยการมีสวนรวมกับหนวยงานท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และชุมชนเพ่ือการแกไขปญหาหรือบริการวิชาการท่ีตรงตามความ

ตองการของชุมชน เพ่ือใหชุมชนในทองถ่ินของมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งและยั่งยืน และภารกิจดาน

กิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 6) บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ เพ่ือสรางเสริม

ทักษะท่ีจําเปนของนักศึกษาตามเปาหมายของหลักสูตร เชน กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานวิชาการและวิจัย 

การฝกประสบการณวิชาชีพ เปนตน 

 7) สิทธิประโยชนและผลประโยชนอ่ืน ๆ ของอาจารย รวมท้ังกฎระเบียบท่ีเก่ียวของของ

มหาวิทยาลัย 
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 8) ระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีคอยใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเพ่ือการเรียนรูและการปรับตัวเขาสู

การเปนอาจารยในสาขาวิชาฯ ของอาจารยใหม มีการนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ี

เก่ียวของ การใหคําแนะนําในดานวิธีการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนการผลิตสื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนของอาจารยใหม รวมท้ังการมีระบบประเมินผล ติดตามความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานของอาจารยใหมเปนระยะ เพ่ือการพัฒนาของอาจารยใหมใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 9) การสนับสนุนอาจารยใหมทุกคนใหมีโอกาสไดไปเพ่ิมพูนประสบการณวิชาชีพการแพทย    

แผนไทย โดยใหปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต ภายใน

มหาวิทยาลัย และเปนการทบทวนและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของอาจารยใหม เพ่ือนํามาใช

ประกอบการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 1) อาจารยทุกคนตองผานการอบรม UKPSF หรือ Pre-UKPSF ท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนดจัด

ข้ึน เพ่ือใหอาจารยทุกคนไดใชกรอบมาตรฐานของ UKPSF เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตร 

 2) การเขารวมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ และการวัดและการประเมินผลการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ  

 3) การอบรมตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามท่ีสภาวิชาชีพกําหนด เพ่ือให

อาจารยทุกคนมีความรูและความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการประยุกตใชกรอบมาตรฐาน 

UKPSF รวมกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือใหมีความสอดคลองในการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตาม

เปาหมายของหลักสูตร 

 4) การสนับสนุนอาจารยในการเขารวมอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดการเรียน

การสอน การวัดและการประเมินผลท่ีจัดโดยหนวยงานตาง ๆ 

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

 1) การสนับสนุนอาจารยทุกคนสรางผลงานวิชาการและวิจัย โดยการเขารวมเปนสมาชิกศูนย

ความเปนเลิศ การเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน  
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 2) การสนับสนุนอาจารยทุกคนมีทุนวิจัย ผานกลไกการสนับสนุนของสถานวิจัยสํานักวิชาฯ 

และมหาวิทยาลัย 

 3) การสนับสนุนอาจารยทุกคนเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการ

นําเสนอผลงานวิชาการและวิจัยในรูปแบบตาง ๆ เชน โปสเตอร หรือการนําเสนอแบบปากเปลา เปนตน 

เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนรูกับนักวิชาการและนักวิจัยอ่ืน ๆ ในการสรางความรวมมือทางวิชาการในอนาคต 

 4) การสนับสนุนอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและบริการทางวิชาชีพ เพ่ือ

เปนการเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพของอาจารย และสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือการเรียนการสอนใน

หลักสูตรได 

 5) การสนับสนุนอาจารยทุกคนเขาอบรมเพ่ิมเติมทักษะดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

และการเรียนการสอน เปนตน 

 6) การสนับสนุนอาจารยทุกคนในการเขารวมอบรมประชุมวิชาการหรือสัมมนาเพ่ือเปนการ

พัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตตองประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

การแพทยแผนไทยประยุกต โดยกําหนดตัวชี้วัดหลักและเปาหมายของผลการประเมินอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวขอตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหครอบคลุม

หัวขอตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) มีรายละเอียดครอบคลุมหัวขอตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาในปท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร อยางละเอียดครอบคลุมหัวขอตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีมีรายละเอียดครอบคลุม

หัวขอตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอน ในแตละป

การศึกษา 

7. มีการพัฒนา ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู

จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ในปกอน 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศและการใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ

สอน 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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10. จํานวนบุคลากรสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพของหลักสูตรเฉลี่ย ไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย ไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 

5.0 

ตัวบงชี้ขอ 1-12 เปนตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน หรือ

กําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของสถาบัน โดยกําหนดไวใน

รายละเอียดหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท่ี

กําหนดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหชาติตอไป 

2. บัณฑิต 

บัณฑิตหลักสูตรการแพทย แผนไทยประยุ กตบัณฑิต  (หลักสูตร ใหม  พ .ศ .  2564 )          

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถท้ังดานวิชาการและดานวิชาชีพท่ีมี

คุณสมบัติโดดเดนเพ่ิมเติมคือทักษะของผูประกอบการ ท่ีสามารถพัฒนานําไปประกอบอาชีพอิสระ หรือ

ปฏิบัติท้ังภาครัฐและเอกชน โดยบัณฑิตยังมีความพรอมทางดานจิตใจและสังคมท่ีประกอบดวยคุณธรรม 

จริยธรรม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับสหวิชาชีพอ่ืนไดเปนอยางดี  

3. นักศึกษา 

  3.1 การรับนักศึกษา 

 1) คณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขารวมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสํานักวิชา

ฯ กําหนดกรอบการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา โดยมีการกําหนดเปาหมายเปนไป

ตามแผนรับนักศึกษาระยะเวลา 5 ป ตามท่ีไดระบุในหมวดท่ี 3 ขอ 2.5 เพ่ือควบคุมใหสัดสวนของ

อาจารยและนักศึกษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพการแพทยแผนไทย เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. 2559 
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 2) กําหนดเกณฑคุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

 3) ศูนยบริการการศึกษากําหนดปฏิทินการรับสมัคร ดําเนินการรับสมัคร และการตรวจ

คุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัคร 

 4) ประธานหลักสูตรดําเนินการคัดเลือกผูสมัครในระบบโควตาและการรับตรงท่ีผานการรับ

สมัครเขามาในระบบ 

 5) คณะกรรมการฯ ดําเนินงานวิเคราะหและสรางเกณฑเพ่ือใชในการคัดเลือกนักศึกษา โดย

การทดสอบท่ีหลักสูตรจัดทําข้ึนรวมกับการสอบสัมภาษณโดยคณาจารยในหลักสูตร 2 คนตอนักเรียนท่ี

ถูกสัมภาษณ 1 คน 

 6) ดําเนินการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์การเขาเรียน นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกจะตอง

ดําเนินการยืนยันสิทธิ์การเขาเรียนและรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และเขาศึกษาตามวัน

เวลาท่ีศูนยบริการการศึกษากําหนด 

 7) ผูเขาศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมปลาย และศึกษากลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 

อาจเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณไดตามขอบังคับหรือระเบียบของสถาบัน 
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 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 3.2.1 กระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษา 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย กระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

จะมีคณะทํางานท่ีประกอบดวย ผูบริหาร หนวยงานสนับสนุนตาง ๆ และสํานักวิชาฯ ในการเตรียมความ

พรอมใหนักศึกษากอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยจัดโครงการปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม ซ่ึง

ภายในโครงการประกอบดวยกิจกรรมเสริมทักษะดานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาในการใชชีวิต

ภายในรั้วมหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิต ทักษะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน กิจกรรมกลุมสัมพันธ การทดสอบมาตรฐานทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ และการ

อบรมความปลอดภัยตาง ๆ เปนตน 

 2) ระดับสํานักวิชา กระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษาในระดับสํานักวิชาจัดใหมี

กิจกรรมตอนรับผูปกครองและกิจกรรมพบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือเปนการสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวางอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการและผูปกครอง เพ่ือติดตามผลการเรียน การใชชีวิตใน

รั้วมหาวิทยาลัย และการปองกันความเสี่ยงในการสูญเสียนักศึกษาจากสาเหตุอันไมพึงประสงคตาง ๆ

 3) ระดับสาขาวิชา กระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษาในระดับสาขา คณาจารยใน

หลักสูตรรวมกับนักศึกษารุนพ่ีรวมกันจัดกิจกรรมสานสัมพันธเพ่ือการตอนรับนักศึกษาใหม กิจกรรมการ

แนะแนวการเรียนในวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพตาง ๆ การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การถายทอด

ประสบการณและความสําเร็จของรุนพ่ีบัณฑิตในชีวิตการทํางาน ไดแก แพทยแผนไทยประยุกต           

ในโรงพยาบาลของรัฐ การเปนผูประกอบการอิสระ นักวิจัย และการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา     

โดยหวังใหนักศึกษาใหมไดวางเปาหมายในอนาคต และสรางศักยภาพและสมรรถนะของตนเองให

สามารถไปสูเปาหมายดังกลาวได 

 3.2.2 การควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาทางวิชาการ 

  1) แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการและมีกระบวนการเตรียมความพรอมอาจารยท่ี

ปรึกษา 

  2) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรับผิดชอบดําเนินงาน กํากับติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานดานการผลิตบัณฑิต พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การควบคุมดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวของอาจารยท่ีปรึกษาทาง

วิชาการ 

174 

 



 

  3) ระบบคูมืออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการกําหนดแนวปฏิบัติดานการ

ใหคําปรึกษา แบบบันทึกการใหคําปรึกษา การดูแลและสงตอ บันทึกผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนของ

นักศึกษา 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

 1) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2564) ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขาการแพทยแผนไทย  ไดมีการ

กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรดังแสดงไวในหมวดท่ี 2 มีการกําหนดการทวนสอบ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคอยางนอยปละ 1 ครั้ง และการประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคภายในระยะเวลา 1 ป หลังการสําเร็จ

การศึกษา 

 2) หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) ในการกํากับ

ดูแลของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขาการแพทยแผนไทย มีกลไกการติดตามการคงอยูและ   

การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกปการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2557 มีการนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหถึงปจจัยและสาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตาม

แผนการศึกษา แนวโนมการคงอยูของนักศึกษา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา แนวโนมการ

ไดงานทํา และแนวโนมการสอบผานเพ่ือขอข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย       

เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

 3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถแสดงความ

คิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผานระบบการประเมินผลออนไลน ซ่ึงประกอบดวย

ความพึงพอใจในดานตาง ๆ ไดแก ดานเนื้อหารายวิชา ดานคุณภาพการสอนของผูสอน ดาน

สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียน ความพึงพอใจตอนักวิทยาศาสตรและ

หองปฏิบัติการ และระบบกลไกในการจัดการขอรองเรียนนักศึกษา 

4. อาจารย 

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

  4.1.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยใหม 

  1) คณะกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต และ

คณาจารยในหลักสูตรรวมกันจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 
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ประกอบดวยแผนและกลยุทธการรับอาจารยใหม แผนและกลยุทธการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ และแผนพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท โดยมีการกํากับและติดตาม

ผลการดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและพัฒนา

สํานักฯ ในลําดับตอไป 

  2) การบริหารและพัฒนาอาจารยใหมในดานอัตรากําลัง จะมีการคํานวณคา FTES ใน

อยูในอัตราสวนไมเกิน 1:8 แตหากมีคา FTES ในอัตราสวนมากกวา 1:8 หัวหนาสาขารวมกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการกําหนดคุณสมบัติดานคุณภาพวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ

สภาการแพทยแผนไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. 2559 และ         

มีคุณสมบัติท่ีเฉพาะตามแขนงหรือกลุมวิชาท่ีขาดแคลนเสนอตอคณะกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร

การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสํานักวิชาฯ เพ่ือเสนอตอสวน

แผนงานในการอนุมัติอัตรากําลังตอไป หลังจากนั้นสวนการเจาหนาท่ีจะดําเนินการสรรหาและคัดเลือก

พนักงานสายวิชาการ โดยดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการสรรหาการ

เลือกสรร การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารง

ตําแหนงอาจารย นอกจากนี้ยังมีระบบการกําหนดภาระงานดานการเรียนการสอนของอาจารยแตละทาน

ใหใกลเคียงกัน และมอบหมายภาระงานใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถและประสบการณ

ของอาจารย 

  3) อาจารยใหมท่ีผานการคัดเลือกตองผานการเขารวมอบรมการเปนอาจารยใหมตาม

กรอบกําหนดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และการจัดทําแผนพัฒนาดานการฝกประสบการณวิชาชีพ

ตามแขนงวิชาท่ีกําหนดตามกรอบภาระงานวิชาชีพ 

4.1.2 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําท่ีมีอยูเดิม 

  1) การกําหนดกรอบภาระงาน 

  2) คณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต กําหนด

กรอบภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตรมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสอนและการควบคุมปฏิบัติการตาม

วิชาตาง ๆ มีกรอบชั่วโมงภาระงานดานการสอน ภาระงานดานการวิจัย ภาระงานดานบริการวิชาการ 

และภาระงานดานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนไปตามประกาศเกณฑภาระงานของมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ หรือประกาศท่ีเก่ียวของการพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ  
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  3) มีกระบวนการจัดการและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยเปดโอกาสให

อาจารยทุกคนไดมีการพัฒนาตนเองท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ ดวยการจัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาศักยภาพอาจารยใหอาจารยทุกคน 

  4) การพัฒนาดานการวิจัยและการขอตําแหนงวิชาการ 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีสถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 

ศูนยความเปนเลิศตาง ๆ และศูนยบริการวิชาการท่ีเปนหนวยงานสนับสนุนและประสานงานดานการวิจัย

และงานวิชาการรับใชสังคมตางๆ และทุนสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังในประเทศและตางประเทศ สวนสงเสริมวิชาการเปนอีกหนวยงานท่ีมีสวน

รวมในการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารยในดานการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึง

การเปนอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกอาจารยใหมและอาจารยประจําอยางตอเนื่อง นอกจากนี้สวน

การเจาหนาท่ีเปนหนวยงานในการใหขอมูลถึงข้ันตอนและขอกําหนดท่ีเก่ียวของในการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขากําหนดใหอาจารยประจํา

หลักสูตรเสนอแผนการขอกําหนดตําแหนงวิชาการ และมีการกํากับติดตาม และทบทวนแผนการขอ

กําหนดตําแหนงวิชาการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีการขับเคลื่อนดานการวิจัยโดยสถานวิจัยของสํานัก

วิชาฯ   ท่ีสนับสนุนและมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการวิจัย รวมถึงการสนับสนุนใหอาจารยท่ีมีความ

ชํานาญในประเด็นท่ีสนใจรวมกันดําเนินการจัดตั้งกลุมวิจัยหรือศูนยความเปนเลิศ 

 4.1.3 การจัดหาอาจารยพิเศษ 

  ในการเสนอ มคอ. 3 ของรายวิชาแตละรายวิชาเพ่ือจัดการเรียนการสอนในแตละภาค

การศึกษา อาจารยผูประสานรายวิชาสามารถดําเนินการจัดหาอาจารยพิเศษหรือวิทยากรผูเชี่ยวชาญมา

เปนผูสอนในหัวขอนั้น ๆ ได โดยผูประสานงานรายวิชาเตรียมแบบประวัติผลงานของอาจารยพิเศษหรือ

วิทยากรผูเชี่ยวชาญ เสนอตอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต เพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมและให เปน ไปตามเกณฑ กําหนดของมหาวิทยาลัยและประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

       อาจารยประจําหลักสูตรใหมีคุณสมบัติท่ัวไปเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

วาดวยการสรรหาการเลือกสรร การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2535 และคุณสมบัติทาง

วิชาการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

177 

 



 

และประกาศสภาการแพทยแผนไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. 2554 

ดังนี้ 

1) ตั้งแตปการศึกษา 2554 อาจารยประจําทุกคนท่ีสอนในสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต

จะตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 

2) ตั้งแตปการศึกษา 2564 อาจารยประจําท่ีสอนในสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต รอยละ 50 

จะตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท 

4.2.2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

       อาจารยประจําหลักสูตรใหมีคุณสมบัติท่ัวไปเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

วาดวยการสรรหาการเลือกสรร การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2535 และคุณสมบัติทาง

วิชาการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

และประกาศสภาการแพทยแผนไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. 2559 

โดยจะตองเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเต็มเวลา (ไมนับรวมผูบริหาร) จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดย

มีคุณสมบัติ ตามเกณฑอาจารยผูรับผิดชอบตามท่ีสภาวิชาชีพกําหนด 

4.2.3 เกณฑภาระงานของอาจารย 

        อาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีการเสนอภาระงานข้ันต่ําใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวยภาระงาน 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดาน

การวิจัยและบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยใน

ดานการเรียนการสอนจะตองมีภาระงานการเปนผูประสานงานรายวิชาอยางนอย 1 รายวิชา สวนภาระ

งานในการสอนและควบคุมปฏิบัติการไมตํ่ากวาขอตกลงกรอบภาระงาน และมีชั่วโมงการสอนและ

ควบคุมปฏิบัติการไมเกิน 20 ชั่วโมง/สัปดาห 

4.2.4 การสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารย 

  1) ประกาศเกณฑการพิจารณาในการข้ึนเงินเดือนใหอาจารยในสํานักวิชารับทราบ เพ่ือ

เสนอแผนการปฏิบัติงานในตนปงบประมาณ มีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง 

  2) สํานักวิชามีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรและคณาจารย รวมท้ังการสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีและงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ โดยจะมีการมอบ

รางวัลใหกับคณาจารยท่ีมีผลงานโดดเดนในดานตางๆ ไดแก บุคลากรดีเดนดานงานวิจัย บุคลากรดีเดน

ดานผลงานนวัตกรรม บุคลากรดีเดนดานการบริการวิชาการ บุคลากรดีเดนดานความเปนครู และ
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บุคลากรดีเดนดานการมีผลประเมินการสอนสูงสุด รวมท้ังการประชาสัมพันธเพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติ

ใหกับคณาจารยท่ีไดรับรางวัลท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผานเว็บไซตและชองทางการ

สื่อสารตาง ๆ ของสํานักวิชา 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

 1) อาจารยผูสอนมีจํานวนและคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีสภาวิชาชีพการแพทยแผนไทย

กําหนด และมีอัตราการคงอยูสูงในหลักสูตร 

 2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนมีความพึง

พอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการหลักสูตรใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรท่ีตั้งไว 

 3) อาจารยผูสอนมีผลการประเมินการสอนไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

 4) อาจารยผูสอนมีการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนในรายวิชาท่ี

เก่ียวของ อยางนอย 45 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเทา เพ่ือสามารถนําไปใชประกอบการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการหรือพัฒนาเปนหนังสือหรือตํารา 

 5) อาจารยผูสอนมีโครงการวิจัยท้ังในระดับปริญญาตรีและการเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใชเปนผลงานวิจัยประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิตมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและเนื้อหา

สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยทุก ๆ 5 ป และผานการวิพากษ

และประเมินหลักสูตร โดยมีการออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาสาระของรายวิชาตาม มคอ.1 ท่ีสภา

การแพทยแผนไทยกําหนด เม่ือดําเนินการแลวเสร็จตองสงใหสภาการแพทยแผนไทยพิจารณาประเมิน

และรับรองหลักสูตร รวมท้ังรับรองความเหมาะสมในการเปนสถาบันผูผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย    

แผนไทยประยุกต โดยผูประสานงานรายวิชาแตละวิชาจะใชขอมูลจากผลการประเมินการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาชีพ และรายงาน มคอ.5 ของปการศึกษาท่ีผานมาเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา

เนื้อหาสาระในรายวิชา โดยจะระบุการปรับปรุงรายวิชาไวใน มคอ.3 ท่ีมีการผานการพิจารณา

รายละเอียดรายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชา ความพรอม 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ในวาระประชุมเพ่ือพิจารณาความพรอมของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต

และคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสํานักวิชาฯ ตามลําดับ รวมท้ังหลักสูตรไดมีการระบุขอเสนอแนะ
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เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรไวใน มคอ.7 เม่ือเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในแตละป

การศึกษา  

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกําหนดผูสอน 

  หัวหนาสาขา และกรรมการบริหารและพัฒนาสาขากําหนดผูประสานงานรายวิชาในแต

ละรายวิชาท่ีเปดสอน โดยคัดเลือกจากอาจารยท่ีมีความรูความชํานาญตรงกับเนื้อหาสาระการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ โดยกําหนดใหมีผูประสานงานรายวิชาอยางนอย 1 คนตอ 1 รายวิชา และ

อาจารยทุกคนตองมีรายวิชาท่ีรับผิดชอบเปนผูประสานงานรายวิชาอยางนอย 1 รายวิชา จากนั้นผู

ประสานงานรายวิชาจะดําเนินการมอบหมายผูสอนและพิจารณาจํานวนอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ   ท่ี

สภาการแพทยแผนไทยกําหนด กลาวคือ ในรายวิชาท่ีเปนปฏิบัติการทางวิชาชีพจะตองมีอัตราสวน

อาจารยตอนักศึกษาไมเกิน 1: 8 สําหรับรายวิชาปฏิบัติการพ้ืนฐานวิทยาศาสตรท่ีเปดสอนใหหลักสูตร

การแพทยแผนไทยประยุกตท่ีรับผิดชอบโดยสํานักวิชาวิทยาศาสตร จะตองมีอัตราสวนอาจารยตอ

นักศึกษาไมเกิน 1:20 

5.2.2 การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

  กําหนดใหผูประสานงานรายวิชาและผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.4) โดยมีเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาท่ีระบุไวใน

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) จากนั้นคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขากํากับและติดตามให

อาจารยผูประสานงานรายวิชาบันทึกขอมูล มคอ.3 และ มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษาในระบบการ

บริหารหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด และเม่ือจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษา 

อาจารยผูประสานงานรายวิชาและผูสอนดําเนินการประชุมทวนสอบผลการเรียนรูและปรับปรุงการสอน

กอนนําเสนอในการประชุมเตรียมความพรอมในรอบตอไป 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการ 

  หลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยผูประสานงานรายวิชาจะเปนผูระบุการบูรณาการตาง ๆ กับ

รายวิชาไวในมคอ.3 จากนั้นจะมีการนําเสนอผานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขาและคณะ

กรรมการบริหารและพัฒนาสํานักวิชาฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

180 

 



 

5.3 การประเมินผูเรียน 

   หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเ มินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การตรวจสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา การกํากับและประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7) โดยกําหนดใหทุกรายวิชาท่ีเปดสอน

จะตองมีการรายงานผลโดยผูสอนในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูไว 6 ดาน ไดแก 

ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ    ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาน

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ นอกจากนี้แตละรายวิชาจะมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม หากไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด จะตองมีการระบุ

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขในรายงาน มคอ.5 เม่ือสิ้นสุดปการศึกษาจะมีการตรวจสอบผลการ

จัดการเรียนการสอน การดําเนินงานของหลักสูตรดานการเรียนการสอน รวมถึงการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา และการระบุขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรฯ โดยรายงานผลใน มคอ.7 ซ่ึงจัดทําโดยใชขอมูลจาก มคอ.5 แตละรายวิชา และมี

อาจารยประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ท้ังนี้มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขารวมกับ

ประธานหลักสูตรทําหนาท่ีกํากับดูแลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

มคอ. 6 และ มคอ.7) 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณในการผลิตบัณฑิตไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยการบริหารการใช

จายของหลักสูตรอยูภายใตการกํากับดูแลของผูรับผิดชอบหลักสูตร ท่ีผานการรับรองความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาสํานักวิชาฯ โดยสนับสนุนใหเพียงพอตามความเหมาะสมตอจํานวน

นักศึกษาในแตละป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังทําหนาท่ีกํากับดูแลและสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิตโดย

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 

1) เสนอรายการหนังสือ ตํารา ฐานขอมูล ไปยังศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ดําเนินการจัดซ้ือ

หนังสือ ตํารา ฐานขอมูลวิชาการ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุตามความตองการของ

นักศึกษาและอาจารยผูสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกเวลา 
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2) เสนอรายการ คอมพิวเตอร โปรแกรมสําหรับการเรียนการสอน ไปยังศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือจัดซ้ือ จัดหา จัดบริการและซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตอยางเพียงพอ 

สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

3) เสนอครุภัณฑ และ เครื่องมือท่ีใชในหองปฏิบัติการ ไปยังศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในการเตรียมความพรอม จัดสรรดูแลและซอมบํารุงหองปฏิบัติการ เครื่องมือ วัสดุ น้ํายาและ

สารเคมีใหมีความพรอมและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนขอมูลผานทางฐานขอมูลท่ี

มีมาตรฐานและเปนสากล โดยมีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน โดยมีทรัพยากรเฉพาะสําหรับนักศึกษาไดคนควาหาความรูเพ่ิมเติมในวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและ

วิทยาศาสตรประยุกตตาง ๆ รวมท้ังขอมูลเฉพาะทางสําหรับนักศึกษาสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  

ท้ังหนังสือและวารสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1) ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีหนาท่ีใหบริการดานหองสมุด สื่อการเรียนการสอน การ

จัดซ้ือหนังสือและตําราเรียนท่ีเก่ียวของเพ่ือการคนควาและนําไปใชประกอบการเรียนการสอน โดยการ

ประสานกับคณาจารยในหลักสูตรในการใหขอมูลเก่ียวกับหนังสือ ตํารา วารสาร และฐานขอมูลตาง ๆ ท่ี

จําเปนเพ่ือท่ีทางศูนยบรรณสารฯ จะสามารถดําเนินการจัดซ้ือไดตรงตามความตองการและการนําไปใช

ประโยชนมากท่ีสุด 

2) ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มีหนาท่ีใหบริการและการจัดการดานคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยไดจัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและการใหบริการระบบอินเทอรเน็ตไรสาย 

(wireless) อยางท่ัวถึงท้ังในบริเวณอุทยานการศึกษาตาง ๆ และหอพักนักศึกษา นอกจากนี้ยังจัดบริการ

เครื่องคอมพิวเตอรประจําท่ีหองสมุดซ่ึงเปดทําการท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ 

3) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑการศึกษาทาง

หองปฏิบัติการพ้ืนฐานและหองปฏิบัติการวิชาชีพ รวมท้ังสิ่งกอสรางท่ีเก่ียวของกับรายวิชาโครงงานวิจัย

ทางการแพทยแผนไทยประยุกต นอกจากนี้ยังใหบริการการจัดซ้ือวัสดุพ้ืนฐานตาง ๆ วัสดุวิทยาศาสตร

และครุภัณฑ รวมถึงเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการตาง ๆ ตามความตองการของหลักสูตร และมี

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชเปนคาใชจายในการทําโครงงานวิจัยทางการแพทยแผนไทยประยุกต 

ศูนยบริการการศึกษา สวนอาคารสถานท่ี และศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีหนาท่ีใหบริการดาน
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สถานท่ีเรียน หองบรรยาย สื่อ โสตทัศนูปกรณพรอมเจาหนาท่ีประจําหองเรียนในการจัดการเรียนการ

สอนอยางเพียงพอ รวมถึงมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และสนับสนุนระบบฐานขอมูล

ออนไลนท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน เชน ทะเบียนประวัตินักศึกษา ระบบการลงทะเบียน

เรียน ระบบขอมูลรายงานผลการศึกษาและอ่ืน ๆ 

4) สถาบันวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ใหทุนสนับสนุนการทํา

โครงงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5) มีการจัดสรรงบประมาณในการจายคาตอบแทนแกโรงพยาบาลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ

ตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเปนแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาการแพทยแผนไทยประยุกต 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ทําการประเมินการจัดการเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนการสอน ซ่ึงจัดทําหลังจากเสร็จสิ้นการ

เรียนการสอน และหลักสูตรนําผลการประเมินตามตัวชี้วัดจากรายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษาไปประกอบการพิจารณาการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร นอกจากนี้ผูเรียนและผูสอน

สามารถแจงความตองการทรัพยากรเพ่ิมเติมได โดยการเสนอมายังคณะกรรมการบริหารและพัฒนา

สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต เพ่ือจะไดดําเนินการเสนอไปยังหนวยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือทําแผนงบประมาณและแผนการดําเนินการรวมกัน 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

มีการกําหนดตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ี สกอ. กําหนด โดยมีตัวบงชี้หลัก ดังนี้ 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปท่ี 

1 2 3 4 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขา (ถามี) 
X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปท่ี 

1 2 3 4 5 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื 

การประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน

ใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ

หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 8 8 8 9 10 

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงช้ีท่ี 1-5) มี

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงช้ีท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของ     

ตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคการเรียนรู

และเปาหมายของการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร จะมุงเนนนักศึกษาผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยอาจารยผู

ประสานรายวิชาการและอาจารยผูรวมสอนทุกคนจะใชกลยุทธการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 

1) การเรียนรูแบบ Passive learning เชน การบรรยายในชั้นเรียน ท่ีมุงเนนการใหความรูแก

นักศึกษาผูเรียนเพียงทางเดียว 

2) การเรียนรูแบบ Active learning เชน การทํากิจกรรมกลุม การอภิปรายกลุมยอย การทํา

ปฏิบัติการ การคนควาศึกษาดวยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เปนตน 

ซ่ึงอาจารยผูสอนสามารถติดตามผลการเรียนรูของนักศึกษาไดจากการประเมินในรูปแบบของ 

Formative assessment ท่ีสามารถติดตามผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนระยะ ประเมินพฤติกรรม 

พัฒนาการ และศักยภาพของนักศึกษาไดอยางใกลชิด การประเมินจากการอภิปราย การตอบขอซักถาม 

รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ พรอมท้ังการกํากับติดตามและใหขอเสนอแนะหรือให

คําปรึกษาแกนักศึกษาไดตลอดเวลาในการเรียนการสอน รวมท้ังการประเมินความรูความเขาใจหรือ

ทักษะการปฏิบัติการรวบยอดจากการทดสอบในรูปแบบของ Summative assessment นอกจากนั้น 

กลยุทธการสอนดังกลาวสามารถถูกประเมินเพ่ือใหเห็นถึงความสําเร็จหรือผลการใชกลยุทธท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยอาจารยผูประสานรายวิชา อาจารยผูสอน และนักศึกษา โดยมีการวิพากษกลยุทธการ

จัดการเรียนการสอนรวมกัน จากผลการทดสอบการเรียนรูของนักศึกษา รวมกับผลการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา หากวิธีการหรือกลยุทธดังกลาวไมสามารถทําใหนักศึกษาเกิดความ

เขาใจในเนื้อหาและบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชาและหลักสูตรได ผูประสานรายวิชาและอาจารยผูสอน

จะดําเนินการปรับเปลี่ยนกลยุทธและวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม จากการทบทวนวรรณกรรมจาก

งานวิจัยในชั้นเรยีน หรือการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอนจะประเมินจากผูประสานรายวิชาท่ี

รวมวิพากษการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูรวมสอน อาจารยผูรวมสอนทุกทานท่ีรวมประเมิน 
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อาจารยผูสอนเองท่ีประเมินตนเอง และนักศึกษาท่ีมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวม

ของรายวิชาและการประเมินการสอนของอาจารยเปนรายบุคคล 

1) การประเมินรายวิชา ประกอบดวย ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน ดานการวัดและการประเมินผลการเรียน และดานผูเรียน 

2) การประเมินผูสอนเปนรายบุคคล ประกอบดวย ดานแผนการสอนและประมวลรายวิชา ดาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานการประเมินการเรียนรูของผูเรียน ดานการเปนแบบอยางของ

ผูสอน ดานสื่อประกอบการสอน และผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดรับองคความรู

และ/หรือความสามารถในภาพรวมระดับใด 

รวมท้ังการมีขอเสนอแนะของผูเรียนในการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการ

สอน ท้ังหมดนี้สามารถนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงทักษะของอาจารยใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะพิจารณาและวิเคราะหจาก

ผลการประเมินกลยุทธการจัดการเรียนการสอนและทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูรวมสอน อาจารยผูสอนประเมินตนเอง และการประเมินจาก

นักศึกษาผูเรียน ท้ังการประเมินในภาพรวมของรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน

การสอนของอาจารยเปนรายบุคคล พรอมขอเสนอแนะตาง ๆ ซ่ึงจะมีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม

จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกภาคการศึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนารายวิชาตาง ๆ ใน

หลักสูตรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร โดย

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในสวนของรายวิชาจะดําเนินการทุกปการศึกษา และการปรับปรุงและ

พัฒนาท้ังหลักสูตรจะดําเนินการทุก ๆ 5 ป 

2.2 การประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาผูเรียนสามารถทําไดโดยการสอบถามและสัมภาษณ  

รวมกับการตอบแบบประเมินของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาและหลักสูตร และ

การประเมินอาจารยผูสอนในทุก ๆ ภาคการศึกษา ประกอบดวย ดานแผนการสอนและประมวลรายวิชา 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานการประเมินการเรียนรูของผูเรียน ดานการเปนแบบอยางของ
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ผูสอน ดานสื่อประกอบการสอน และผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดรับองคความรู

และ/หรือความสามารถในภาพรวมในระดับใด และการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยศิษยเกาสามารถ

ทําไดโดยการใชแบบสอบถามออนไลนไปยังศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไปประกอบอาชีพในรุนตางๆ 

ประกอบดวย ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

ดานการวัดและการประเมินผลการเรียน และดานผูเรียน ในทุก ๆ ปการศึกษา เพ่ือนําผลการประเมิน

และการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาและหลักสูตรใหมีความเปน

มาตรฐานสากลและนานาชาติ และตรงตามความตองการของนักศึกษาผูเรียนและศิษยเกาท่ีออกไป

ประกอบอาชีพในโลกปจจุบันมากท่ีสุด 

2.3 การประเมินจากผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยผูประกอบการและผูใชบัณฑิตจะดําเนินการโดยการ

สัมภาษณโดยตรง หรือการใชแบบประเมินรวมกับแบบสํารวจความตองการบัณฑิตท่ีพึงประสงคเพ่ือ

ประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาและบัณฑิตเปนท่ีตองการของผูประกอบการ

และผูใชบัณฑิตหรือไม ประกอบดวย ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตร และความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

โดยจะดําเนินการทุก ๆ ปการศึกษา ซ่ึงทางหลักสูตรจะสามารถทราบความตองการของผูใชบัณฑิตได

ตรงตามเปาหมายมากท่ีสุด และสามารถนําผลการประเมินหรือขอเสนอแนะตาง ๆ มาวิเคราะหเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการในปจจุบัน 

2.4 การประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยผูทรงคุณวุฒิทําไดโดยการนําผลการประเมินจากรายงานการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตร รวมกับผลประเมินตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

อาจารยผูสอน รายละเอียดของรายวิชา และวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิ

ชวยวิเคราะหและใหขอเสนอแนะเพ่ือการนํามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการ 

เปนมาตรฐานสากลและนานาชาติในปจจุบันมากท่ีสุด 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร สามารถประเมินตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวดท่ี 7 ขอท่ี 7 โดยมีคณะกรรมการผูประเมินอยางนอย 3 คน ซ่ึงตองประกอบ

ไปดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาเดียวกันอยางนอย 1 คน (ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการ

ประกันคุณภาพภายใน) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรวาเปนไปตามวัตถุประสงคและ
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เปาหมายของหลักสูตรหรือไม รวมท้ังการนําผลประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรไปปรับปรุงและ

พัฒนาเพ่ือใหการจัดการเรียนกาสอนและการใชกลยุทธการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด

เพ่ือการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรมากท่ีสุด 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากผลการประเมินท้ังในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรจะทําใหคณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาสาขาและสํานักวิชาฯ ทราบถึงจุดเดน จุดดอย จุดท่ีควรพัฒนา และจุดท่ีควรปรับปรุงตางๆ ใน

กรณีท่ีเกิดปญหาหรือจุดท่ีตองดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาจะสามารถดําเนินการปรับปรุงได

ทุกปการศึกษาอยางทันทีและตลอดเวลาเพ่ือใหรายวิชามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดในการ

เปนรากฐานของนักศึกษาในการเปนบัณฑิตท่ีตรงตามเปาหมายของหลักสูตร สวนการปรับปรุงหลักสูตร

จะดําเนินการทุก ๆ 5 ป ประเมินเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย มีความเปนมาตรฐานท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิตอยูเสมอ 

5. การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 

จากแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติท่ี 12 แผนยุทธศาสตรทศวรรษการวิจัยแหงชาติดานการแพทย

แผนไทย พ.ศ. 2559-2568 และ แผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย เปนปจจัยในการ

กําหนดหลักสูตร โดยมุงเนน 3 หัวขอ ดังนี้ 

5.1) ใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู และสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชกับการทํางานไดจริง 

5.2) พัฒนาองคความรูใหมท่ีสอดคลองและสามารถอธิบายศาสตรการแพทยแผนไทยท้ัง 4 ดาน 

ไดดวยหลักฐานเชิงประจักษและเปนท่ียอมรับในระดับสากลผานการวิจัย 

5.3) ใหมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนนักศึกษาใหสามารถเปนผูประกอบการคลินิก

การแพทยแผนไทยประยุกตเพ่ือการบําบัดรักษาโรค หรือ ผูประกอบการหัตถบําบัดและความงาม เปน

ตน 

จากผลการสํารวจประเมินความตองการในการเปดหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกต พบวา        

ผูประเมินมีความตองการใหมีการเรียนกับมหาวิทยาลัยตางประเทศรวมดวย และมีโรงพยาบาลทาง

การแพทยแผนไทยรองรับ ซ่ึงทางหลักสูตรมีแผนการดําเนินการจัดต้ังคลินกิการแพทยแผนไทยประยุกต 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและสนับสนุนนักศึกษาใหสามารถเปนผูประกอบการได 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

 มคอ. 1 มคอ. 2 

  จํานวนหนวยกิต  

  ระบบ

ทวิภาค 

ระบบ

ไตรภาค 

  

หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป 

 ≥ 30 ≥ 38  40 

    กลุมวิชาภาษา 

กลุมวิชาภาษาไทย 4 หนวยกิต 

20 

    GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

    GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารรวมสมัย 

GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวม

สมัย 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศหลัก 4 หนวยกิต 

2(1-2-3) 

 

2(2-0-4) 

    GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

    GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

    GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและ

การพูด 

  กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือก 12 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

2(2-0-4) 

     GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและ

การเขียน 

2(2-0-4) 

    GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สนทนา 

4(4-0-8) 

    GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) 

    GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิง

วิชาการ 

กลุมวิชาภาษาจนี 

CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  

CHI64-122 ภาษาจีนสําหรบัชีวิตประจําวัน 

CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

3(3-0-6) 

 

 

4(3-2-7) 

4(3-2-7) 

4(3-2-7) 

    กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 
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 มคอ. 1 มคอ. 2 

    GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) 

    GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิด

แบบวิพากษ 

2(1-2-3) 

    กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 

    GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธี

วิจัย 

2(1-2-3) 

    GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะ

โลกรอน 

กลุมวิชากีฬาและสขุภาพ  

GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

GEN64-152 กีฬาสากล  

GEN64-181 กีฬาฟุตบอล 

GEN64-182 กีฬาฟุตซอล 

GEN64-183 กีฬาบาสเกตบอล 

GEN64-184 กีฬาวอลเลยบอล 

GEN64-185 กีฬาแบดมินตัน 

GEN64-186 กีฬาเปตอง 

GEN64-187 กีฬาเทนนิส 

GEN64-188 กีฬากอลฟ 

GEN64-189 กีฬาวายนํ้า 

2(1-2-3) 

 

 

2(1-2-3)* 

 

2(1-2-3) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

    กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 3 

    GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 

    กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 

    ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

  1. กลุมวิชาสํานกังานอิเล็กทรอนิกส 

2 (2-0-4)* 

4 

    ITD64-172 การจัดการเอกสารดวยโปรแกรม

ประมวลผลคํา 

ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณ

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

  2. กลุมวิชาปญญาประดิษฐ 

IMI64-171 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะห

ขอมูลดานสุขภาพ 

2(0-4-2) 

 

2(0-4-2) 

 

3 

3(3-0-3) 

หมวดวิชา

เฉพาะ 

 ≥ 86 ≥ 108  140 
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 มคอ. 1 มคอ. 2 

 พ้ืนฐานวิชาชีพ/

วิชาเฉพาะ 

≥ 40 ≥ 50  72 

    กลุมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

 คณิตศาสตรและ

สถิต ิ

≥ 2 ≥ 3  4 

    MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0(0-0-4) 

    MAT61-107 คณิตศาสตรสําหรับสหเวชศาสตร 4(4-0-8) 

 รายวิชาชีววิทยา 

เคมี ฟสิกส 

≥ 12 ≥ 15  17 

    PHY61-105 ฟสิกสทางการแพทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

    BIO61-105 ชีววิทยาท่ัวไป 4(4-0-8) 

    BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 

    CHM61-104 หลักเคมี 4(4-0-8) 

    CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

    CHM61-140 เทคนิคพ้ืนฐานทางเคมีวิเคราะห

สําหรับแพทยแผนไทยประยุกต 

3(2-3-6) 

    กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน 23 

    BIO61-191 ชีวเคมีการแพทยเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

    ATM64-221 กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยา 1 3(3-0- 6) 

    ATM64-222 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและ 

สรีรวิทยา 1 

1(0-3-2) 

    ATM64-223 กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยา 2 3(3-0-6) 

    ATM64-224 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยา 2 

1(0-3-2) 

 

    ATM64-225 พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 

    ATM64-226 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตรและ

เภสัชเวท 

ATM64-227 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตรและ

เภสัชเวท 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-2) 

    ATM64-228 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และ

วิทยาภูมิคุมกัน 

2(2-0-4) 

    ATM64-325 เภสัชวิทยาเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

    กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 28 

    ATM64-131 บทบาท จรรยาบรรณและ       

กฎหมายพ้ืนฐานการประกอบวิชาชีพ  

2(2-0-4) 
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 มคอ. 1 มคอ. 2 

    ATM64-321 อาการวิทยาสําหรับการแพทย

แผนไทยประยุกต 

3(3-0-6) 

    ATM64-322 ปฏิบัติอาการวิทยาสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 

1(0-3-2) 

    ATM64-323 เวชศาสตรท่ัวไปสําหรับการแพทย

แผนไทยประยุกต 1 

2(2-0-4) 

    ATM64-324 ปฏิบัติการเวชศาสตรท่ัวไปสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 1 

1(0-3-2) 

    ATM64-326 เวชศาสตรท่ัวไปสําหรับการแพทย

แผนไทยประยุกต 2 

2(2-0-4) 

    ATM64-327 ปฏิบัติการเวชศาสตรท่ัวไปสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 2 

1(0-3-2) 

    ATM64-328 การสบืคนทางการแพทยเพ่ือการ

วินิจฉัย 

2(2-0-4) 

    ATM64-329 ปฏิบัติการการสืบคนทาการแพทย

เพ่ือการวินิจฉัย 

1(0-3-2) 

    ATM64-330 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผน

ไทยประยุกต 

2(2-0-4) 

    ATM64-331 โภชนาการสําหรับการแพทยแผน

ไทยประยุกต 

2(2-0-4) 

    ATM64-332 ปฏิบัติการโภชนาการสําหรับ

การแพทยแผนไทยประยุกต 

1(0-3-2) 

    ATM64-333 ธรรมานามยั การแพทยเสรมิและ

การแพทยทางเลือก 

2(2-0-4) 

    ATM64-421 ธุรกิจสุขภาพ 3(2-3-6) 

    ATM64-422 สมุนไพรและเภสัชโภชนาบําบัด 3(2-3-6) 

 วิชาชีพแพทยแผน

ไทย 

≥ 46 ≥ 58  68 

 ดานเวชกรรมแผน

ไทย 

≥ 14 ≥ 18 กลุมวิชาเวชกรรมแผนไทย 18 

    ATM64-241 เวชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) 

    ATM64-242 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 1 1(0-3-2) 

    ATM64-243 เวชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) 

    ATM64-244 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 2 1(0-3-2) 

    ATM64-245 เวชกรรมแผนไทย 3 1(1-0-2) 

    ATM64-246 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 3 1(0-3-2) 
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 มคอ. 1 มคอ. 2 

    ATM64-341 เวชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) 

    ATM64-342 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 4 1(0-3-2) 

    ATM64-343 เวชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) 

    ATM64-344 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 5 1(0-3-2) 

    ATM64-345 เวชกรรมแผนไทย 6 1(1-0-2) 

    ATM64-346 ปฏิบัติการเวชกรรมแผนไทย 6 1(0-3-2) 

    ATM64-441 ฝกปฏิบัติดานเวชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) 

    ATM64-442 ฝกประสบการณวิชาชีพดานเวช

กรรมแผนไทย 

3(0-9-5) 

 ดานเภสัชกรรม

แผนไทย 

≥ 14 ≥ 18 กลุมวิชาเภสชักรรมแผนไทย 18 

    ATM64-251 เภสัชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) 

    ATM64-252 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 1 1(0-3-2) 

    ATM64-253 เภสัชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) 

    ATM64-254 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 2 1(0-3-2) 

    ATM64-255 เภสัชกรรมแผนไทย 3 1(1-0-2) 

    ATM64-256 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 3 1(0-3-2) 

    ATM64-351 เภสัชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) 

    ATM64-352 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 4 1(0-3-2) 

    ATM64-353 เภสัชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) 

    ATM64-354 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 5 1(0-3-2) 

    ATM64-355 เภสัชกรรมแผนไทย 6 1(1-0-2) 

    ATM64-356 ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนไทย 6 1(0-3-2) 

    ATM64-451 ฝกปฏิบัติดานเภสัชกรรมแผนไทย 3(0-9-5) 

    ATM64-452 ฝกประสบการณวิชาชีพดาน  

เภสัชกรรมแผนไทย 

3(0-9-5) 

 ดานหัตถเวชกรรม

แผนไทย 

≥ 14 ≥ 18 กลุมวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย 18 

    ATM64-261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 1(1-0-2) 

    ATM64-262 ปฏิบัติการหตัถเวชกรรมแผน 

ไทย 1 

1(0-3-2) 

    ATM64-263 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2 1(1-0-2) 

    ATM64-264 ปฏิบัติการหตัถเวชกรรมแผน 

ไทย 2 

1(0-3-2) 

    ATM64-265 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 1(1-0-2) 

    ATM64-266 ปฏิบัติการหตัถเวชกรรมแผน 1(0-3-2) 
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 มคอ. 1 มคอ. 2 

ไทย 3 

    ATM64-361 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 1(1-0-2) 

    ATM64-362 ปฏิบัติการหตัถเวชกรรมแผน 

ไทย 4 

1(0-3-2) 

    ATM64-363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 5 1(1-0-2) 

    ATM64-364 ปฏิบัติการหตัถเวชกรรมแผน 

ไทย 5 

1(0-3-2) 

    ATM64-365 หัตถเวชกรรมแผนไทย 6 1(1-0-2) 

    ATM64-366 ปฏิบัติการหตัถเวชกรรมแผน 

ไทย 6 

1(0-3-2) 

    ATM64-461 ฝกปฏิบัติดานหัตถเวชกรรม 

แผนไทย 

3(0-9-5) 

    ATM64-462 ฝกประสบการณวิชาชีพดาน 

หัตถเวชกรรมแผนไทย 

3(0-9-5) 

 ดานผดุงครรภ ≥ 4 ≥ 5 กลุมวิชาผดุงครรภแผนไทย 5 

    ATM64-471 ผดุงครรภ 1 2(2-0-4) 

    ATM64-472 ผดุงครรภ 2 1(1-0-2) 

    ATM64-473 ฝกปฏิบัติดานผดุงครรภ 1(0-3-2) 

    ATM64-474 ฝกประสบการณวิชาชีพดานผดุง

ครรภ 

1(0-3-2) 

    กลุมบูรณาการทางการแพทยแผนไทย

ประยุกต  

9 

    ATM64-381 สัมมนาทางการแพทยแผนไทย

ประยุกต 

1(0-3-6) 

    ATM64-382 การจัดการบริการสขุภาพดาน

การแพทยแผนไทย 

2(2-0-4) 

    ATM64-481 ทักษะการบําบัดโรคพบบอยใน

คลินิก 

3(2-3-6) 

    ATM64-482 โครงการพิเศษทางการแพทยแผน

ไทยประยุกต 1 

1(0-3-2) 

    ATM64-485 โครงการพิเศษทางการแพทยแผน

ไทยประยุกต 2 

2(0-6-3) 

หมวดวิชาเลือก

เสรี 

 ≥ 6 ≥ 8  8 

    เลือกอยางใดอยางหน่ึง ระหวาง ATM64-483 

การผลิตยาในระดับคลินิกการแพทยแผนไทย 

3 
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 มคอ. 1 มคอ. 2 

3(2-3-6) หรือ ATM64-484 การแพทยพ้ืนบาน

ไทย 3(2-3-6) 

    เลือก รายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยวลยั

ลักษณ และ/หรือ ATM64-486 สปาและ

ผลิตภณัฑเพ่ือความงาม 2(2-0-4) 

5 
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ภาคผนวก ข คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร และคําสั่งแตงตั้งอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2561 

วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทยแผนไทยประยุกต) /

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2554 

วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทยแผนไทยประยุกต) /

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2552 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

เลขานุการกรรมการบริษัท บ.เอ.เจ.พลาสท จํากัด มหาชน 2561-2564 

อาจารยพิเศษ ม.ธรรมศาสตร 2562 

ผูจัดการโครงการวิจัย และผูชวยวิจัย ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการแพทยแผน

ไทยประยุกต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2556-2561 

 

3. ความเช่ียวชาญ  

1) การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ตานการอักเสบ ตานการแพ ตานแบคทีเรีย ตานเซลลมะเร็ง  

2) การแยกหาสารประกอบทางเคมีจากพืช  

 

201 

 



 

4. ประสบการณการสอน 

  มี    ไมมี 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร/สาขาวิชา

การแพทยแผนไทยประยุกต 

สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

ประยุกต/แพทยแผนไทย

ประยุกตบัณฑติ 

ผท.291 

อาหารสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

2562 

 

5.  ผลงานท่ีขอสําเร็จการศึกษา/ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ 

5.1 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

1)  Biological Activities of the Ethanolic Extracts from Pikut Benjalogawichian (Ha-Rak) and 
Its Isolate Compounds 

5.2 ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท (ถามี) 

1)  Juckmeta, T. , Itharat A.  (2012 ) .  Anti- Inflammatory and Antioxidant Activities of Thai 
Traditional Remedy Called “Ya-Ha-Rak”. Journal of Health Research, 26, 205-210.  

5.3 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 

1)  Product Development of Benchalokawichian and Mangosteen for Skin Infection and 
Cancer Treatment  

5.4 ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก (ถามี) 

1) Juckmeta, T., Pipatrattanaseree W., Jaidee, W., Dechayont, B., Chunthorng-Orn, J., 

Andersen, R.J., Itharat A. (2019). Cytotoxicity to Five Cancer Cell Lines of the Respiratory Tract 

System and Anti-inflammatory Activity of Thai Traditional Remedy. Natural Product 

Communications, 1-6, DOI: 10.1177/1934578X19845815 

6. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  

6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสาร (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของ
มหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

1) Dechayont, B. , Phuaklee, P. , Chunthorng- Orn, J. , Juckmeta, T. , Prajuabjinda, O. , 
Jiraratsatit, K.  ( 2021) .  Antibacterial, anti- inflammatory and antioxidant activities of 
Mahanintangtong and its constituent herbs, a formula used in Thai traditional medicine for treating 
pharyngitis. BMC Complementary Medicine and Therapies, 21(1), 1-12. DOI:10.1186/s12906-021-
03274-6 
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2) Dechayont, B., Phuaklee, P., Chunthorng-Orn, J., Poomirat, S., Juckmeta, T., Phumlek, 
K. , Mokmued, K. , Ouncharoen, K.  ( 2019) .  Antimicrobial, Anti- inflammatory, and Antioxidant 
Activities of the Wood of Myristica fragrans. Journal of Herbs Spices & Medicinal Plants, 26(4), 49-
60.  

3) Chunthorng-Orn, J., Pipatrattanaseree, W., Juckmeta, T., Dechayont, B., Phuaklee, P., 
Itharat, A.  (2019) .  Quality Evaluation and Pectolinarigenin Contents Analysis of Harak Remedy in 
Thailand. Journal of Health Science and Alternative Medicine, 1(1), 25-33.  

4) Dechayont, B., Itharat, A., Phuaklee, P., Chunthorng-Orn, J., Juckmeta, T., Prommee, 
N., Nuengchamnong, N., Hansakul, P. (2017). Antioxidant activities and phytochemical constituents 
of Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. leaf extracts. Journal of Integrative Medicine, 15(4), 310-
319.  

7. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 

ธนา จักษเมธา และคณะ “ผลิตภัณฑ Harberstin” รองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวดผลงานนวัตกรรม ประจําป  2558 สถาบันทรัพยสินทางปญญาและ

บมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

2558 

"รางวัลชนะเลิศ" การนําเสนอผลงานวิจัยทางการแพทยแผนไทย (แบบ

บรรยาย) ในงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร ประจําป 2555 คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2555 
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แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

ช่ือ-สกุล อาจารยสรอยเพชร  เนตรอนงค 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร  

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช  80160 

โทรศัพท 

โทรสาร 

Email 

075-672730 

075-672706 

Soiphet_n@hotmail.com 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2557 

พท.ป. แพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  2553 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารย สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2558-2560 

ผูชวยสอน คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2554-2555 

 

3. ความเช่ียวชาญ 

1. แพทยแผนไทย 
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4. ประสบการณการสอน 

  มี   � ไมมี 

 

ช่ือ
สถาบันการศึกษา 

คณะ/สํานัก
วิชา/ภาควิชา 

สาขา/
หลักสูตร 

ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
สาธารณสุข

ศาสตร 

หลักสูตร
การแพทย
แผนไทย
ประยุกต
บัณฑิต 

552261  หัตถเวชกรรมไทย 1 

552262  หัตถเวชกรรมไทย 2 

552363  หัตถเวชกรรมไทย 3 

552365  หัตถเวชกรรมไทย 4 

552489  บทนําเวชปฏิบัติดาน
การแพทยแผนไทยประยุกต 

552385  อาหารเพ่ือสุขภาพและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

 

2558- 
2560  

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

คณะ 
การแพทย 
แผนไทย 

หลักสูตร
การแพทย
แผนไทย
บัณฑิต 

190-101  การดูแลสุขภาพเบื้องตน 

190-132  ธรรมชาติบําบัด 

190-306  เวชกรรมไทย 3 

190-401  การวินิจฉัยและการรักษา
โรคกษัยและโรคลม 

 

2554-
2555 

 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  

1) Koonrungsesomboon, N., Tharavanij, T., Phiphatpatthamaamphan, K., Vilaichone, RK.,  

Manuwong, S., Curry, P., Siramolpiwat, S., Punchaipornpon, T., Kanitnate, S., Tammachote, N., 

Yamprasert, R., Chanvimalueng, W., Kaewkumpai, R., Netanong, S., Kitipawong, P., Sritipsukho, P., 

Karbwang, J. (2017). Improved participants’ understanding of research information in real settings using 

the SIDCER informed consent form: A randomized-controlled informed consent study nested with 

eight clinical trials. Eur J Clin Pharmacol; 73(2), 141-149. 
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     5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  

- 

5.3 บทความทางวิชาการ 

- 

5.4 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน 

- 

5.5 สิทธิบัตร  

- 

5.6 ส่ิงประดิษฐ  

 -  

6. เกียรติคุณและรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 

- - 
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แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

ช่ือ-สกุล อาจารยคมกริช เอ้ียวสกุล 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 

โทรสาร 

Email 

…………………….. 

…………………….. 

Komgrit.ea@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

วศ.ม. วิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-2560 

พทป.บ. แพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยมหิดล 2552-2556 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารย สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2563-ปจจุบัน 

อาจารย สํานักวิชาสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2563 

นักวิจัย บริษัทรีไววา ประเทศไทย 2560 - 2562 

นักวจิัย คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 - 2560 

 

3. ความเช่ียวชาญ  

1) แพทยแผนไทย 

2) ระบบขนสงยา 

3) สเต็มเซลล 
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4. ประสบการณการสอน 

  มี   � ไมมี 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 

วลัยลักษณ สหเวชศาสตร เทคนิคการแพทย ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย

เบ้ืองตน 

2563 

วลัยลักษณ สหเวชศาสตร เทคนิคการแพทย ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก 2563 

วลัยลักษณ สหเวชศาสตร เทคนิคการแพทย เทคนิคและเครื่องมือพิเศษ

ทางหองปฏิบัติการเทคนิค

การแพทย 

2563 

วลัยลักษณ สหเวชศาสตร เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทยชุมชน 2563 

มหิดล วิศวกรรมศาสตร วิศวชีวการแพทย ปฏิบัติการวิศวกรรมชีว

การแพทย 2 

2561 

 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

- 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของหาวิทยาลัยตาม
ระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

1)  Manop, P. , Keangin, P. , Nasongkla, N. , & Eawsakul, K.  (2020) .  In Vitro Experiments of 

Microwave Ablation in Liver Cancer Cells (Effects of Microwave Power and Heating Time). In 2020 

IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA) (pp. 805-813). 

IEEE. 

2)  Nasongkla, N., & Eawsakul, K. (2018). Controlled release of vancomycin from bone plate 
via layer-by-layer coating. In 2018 IEEE 12th International Conference on Nano/Molecular Medicine 
and Engineering (NANOMED) (pp. 264-267). IEEE. 
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6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 

Komgrit Eawsakul, Patoomratana Tuchinda, Norased Nasongkla. 
“ Polymeric micelles for parental administration of Semi- synthetic 
CleistantinA Analogue: Preparation and characterization” Outstanding 
Poster Presentation Award, The International Congress for Innovation 
in Chemistry (PERCH-CIC Congress IX), Chonburi, Thailand 

2559 
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แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

 

ช่ือ-สกุล อาจารยปาลิกา เวชกุล 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท

โทรสาร 

Email 

075-672730 

075-672706 

Palika.wet@gmail.com 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

พท.ม.         การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2559 

พทป.บ. การแพทยแผนไทยประยุกต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2556 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารยประจําสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  สํานักวิชาแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ปจจุบัน 

อาจารยประจําสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
2560-2563 

แพทยแผนไทยประยุกต (พารททาม) สถานพยาบาลแฟมิลี่แครคลินิกเวชกรรม 

จังหวัดสงขลา 
2559 

 

3. ความเช่ียวชาญ  

1.) การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง 

2.) เภสัชกรรมแผนไทย  

3.) แพทยแผนไทย 
 

4. ประสบการณการสอน 

  มี    ไมมี 

 

 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
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5.1 บทความวิจัย 

ชื่อสถาบันการศึกษา 
คณะ/สํานักวิชา/

ภาควิชา 
สาขา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัพะเยา  แพทยศาสตร การแพทยแผน

ไทยประยุกต

บัณฑิต  

เภสัชกรรมแผนไทย 1 

(บรรยายและปฏิบัติ) 

1/2560 

1/2561 

1/2562 

เภสัชกรรมแผนไทย 2 

(บรรยายและปฏิบัติ) 

2/2560 

2/2561 

2/2562 

 เภสัชกรรมแผนไทย 3 

(บรรยายและปฏิบัติ) 

1/2560 

1/2561 

1/2562 

เภสัชกรรมแผนไทย 4 

(บรรยายและปฏิบัติ) 

2/2560 

2/2561 

2/2562 

เภสัชเวท (บรรยาย

และปฏิบัติ) 

1/2560 

1/2561 

1/2562 

ฝกปฏิบัติงานเภสัช

กรรมแผนไทย 

(ปฏิบัติ) 

1/2560 

1/2561 

1/2562 

โภชนาการ (บรรยาย) 1/2560 

ธรรมานามัย และ

การแพทยทางเลือก 

(บรรยาย) 

1/2560 

โภชนาศาสตร 

(บรรยาย) 

1/2560 

2/2560 

1/2561 

2/2561 

1/2562 

2/2562 

เภสัชวิทยา (ปฏิบัติ) 1/2560 

1/2561 

1/2562 
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- 

 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  

Wetchakul, P., & Chusri, S. (2015). Total Antioxidant Capacity of Jatu-Pha-La-Ti-Ga and Its Medicinal 

Plant Components Consumed in Thailand Assessed by DPPH and ABTS Assays, In S. 

Supphateerasakul ( Ed. ) , The 1st National Conference in Traditional Thai Medicine:  NC-TTM 1, 

(pp. 129-135) Hunsa JB Hotel, Songkhla, Thailand. (Proceeding) 

Wetchakul, P. , & Chusri, S.  ( 2016) .  DPPH and ABTS• +  scavenging potency of a Thai traditional 

rejuvenator, Jatu-Pha-La-Ti-Ga and it medicinal plant components, In B. Sripanidkulchai (Ed.), 

The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty ( NATPRO6) , ( pp. 

281)  Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.  ISBN:  978-616-223-566-5 (Poster 

presentation) 

Wetchakul, P., Goon, J. A., & Chusri S. (2018). A Thai Traditional Polyherbal Tonic, Jatu-Phala-Tiga, 

Exerts Antioxidant Activities and Extends Lifespan in Caenorhabditis elegans.  International 

Conference on Antioxidants and Diseases, In   M.  H.  A.  Damanhuri (Chairman) , ICADD 2018 

"New Frontiers in Omics and Redox Medicine" 18 - 19th July 2018. Pullman Kuala Lumpur City 

Centre. Med & Health Dec 2018; 13(2) (Suppl) : 1-351.  Pullman Kuala Lumpur: Malaysia. 

(Proceeding) 

เอกวัฒน ภูพลผัน. มนชนก ชูวรรธนะปกรณ, และปาลิกา เวชกุล*. (2560). ภูมิปญญาหมอพื้นบาน : 

กรณีศึกษาหมอเหรียญ ภูพลผัน. ใน วิชัย เทียนถาวร (บ.ก.), รายงานการประชุมทางวิชาการการ

สงเสริมสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 3 “สหสาขาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 1-2 ธันวาคม 2560 

ณ หองประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1 (น. 271-272). 

อําเภอเมอืง: จังหวัดพะเยา. 

5.3 บทความทางวิชาการ 

- 

5.5 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน 

- 

5.5 สิทธิบัตร  

- 
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5.6 ส่ิงประดิษฐ  

 -  

6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณและรางวัล ป พ.ศ. 

อาจารยดีเดนดาน “หนาท่ี” จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 2560 
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แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งกาญจน บรรลือพืช 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร  

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช  80160 

โทรศัพท

โทรสาร 

Email 

2883 

…………………….. 

Kingkan.bu@wua.c.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

ปร.ด. สาขาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2556 

วท.ม. สาขาวิทยาศาสตรสมุนไพร (นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2553 

วท.บ. สาขาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  2549 
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2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารยประจํา หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต สํานักแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
2563-ปจจุบัน 

อาจารยประจํา หลักสูตรเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
2561-ปจจุบัน 

หัวหนาศูนยความเปนเลิศ นวัตกรรมและผลิตภัณฑสุขภาพ  2562-ปจจุบัน 

หัวหนาแขนงวิชากลาง หลักสูตรเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
2562-2563 

อาจารยประจําหลักสูตรการแพทยแผนไทย คณะการแพทยแผนไทย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
2557-2561 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรการแพทยแผนไทย คณะการแพทยแผนไทย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2557-2561 

ผูชวยคณบดีฝายโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย คณะการแพทยแผนไทย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
2558-2561 

ผูชวยรองคณบดีฝายโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย คณะการแพทยแผนไทย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2557-2558 

 

คณะทํางานกลั่นกรองตํารับยาแผนไทยแหงชาติ กรมการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  
2560-2561 

คณะทํางานวิชาการ ตามมาตรา 12(2)(ข) แหงพระราชบัญญัตวิิชาชีพ

การแพทยแผนไทย พ.ศ.2556 วาดวยสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาหรือเทียบเทาปริญญา สาขาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2559-2561 

2559-2561 

นักเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  2549-2550 

3. ความเช่ียวชาญ 

1. แพทยแผนไทย 

2. Natural Product Chemistry 
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4. ประสบการณการสอน 

  มี   � ไมมี 

 

ชื่อ

สถาบันการศึกษา 

คณะ/สํานัก

วิชา/ภาควิชา 

สาขา/

หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ  

สหเวชศาสตร  เทคนิค

การแพทย  

MTH-357 โลหิตวิทยาคลินิก 1 

MTH-474 สัมมนาทางเทคนิค

การแพทย  

MTH-307 ระเบียบวิธีวิจยัทาง

วิทยาศาสตรการแพทย 

MTH-343 ภูมิคุมกันวิทยาวินิจฉัย 

MTH-358 โลหิตวิทยาคลินิก 2 

MTH-410 การบริหารและการ

ประกันคณุภาพทางหองปฏิบัติการเทคนิค

การแพทย 

MTH-473 คลินิกสมัพันธ 

MTH60-101 แนะนําวิชาชีพเทคนิค

การแพทย 

MTH-325 เทคนิคและเครื่องมือ

พิเศษทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 

MTH60-344 การตรวจวินิจฉัยทางวิทยา

ภูมิคุมกันคลินิก 

MTH60-464 โครงงานวิจัยทางเทคนิค

การแพทย 

ป 2561- ป

ปจจุบัน  

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

การแพทยแผน

ไทย 

การแพทยแผน

ไทยบัณฑิต 

190-202  การซักประวัติ การตรวจรางกาย 

และการแปลผลทางหองปฏิบัติการทางการ

แพทย(บรรยาย) 

190-301การแพทยแผนไทยในระบบ

สุขภาพ 

190-307 เวชกรรมไทย 4 

190-308 เวชกรรมไทยและ บูรณาการแผน

ปจจุบัน (บรรยาย) 

2557-2561 
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ชื่อ

สถาบันการศึกษา 

คณะ/สํานัก

วิชา/ภาควิชา 

สาขา/

หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 

190-308          เวชกรรมไทยและ บูรณา

การแผนปจจุบัน (ปฏิบัติการ) 

190-309 การเขียนเชิงวิชาการทาง

การแพทยแผนไทย 2 (ปฏิบัติการ) 

190-401             การบริหารเวชกรรมไทย 

  หลักสตูร

บัณฑิตศึกษา  

190-501 การแพทยแผนไทยข้ันสูง 

(บรรยาย) 

190 -581         สัมมนาบัณฑิตด าน

การแพทยแผนไทย (ปฏิบัติการ) 

191-702            คัมภีรการแพทยแผนไทย

(บรรยาย) 

 

 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

1)  Mitsuwan, W. , Bunsuwansakul, C. , Leonard, T.  E. , Laohaprapanon, S. , Hounkong, K. , 

Bunluepuech, K., ... & Pereira, M. D. L. (2020). Curcuma longa ethanol extract and Curcumin 

inhibit the growth of Acanthamoeba triangularis trophozoites and cysts isolated from water 

reservoirs at Walailak University, Thailand. Pathogens and Global Health, 1-11.  

2)  Bunluepuech, K. , Tewtrakul, S.  and Wattanapiromsakul, C.   Alpha- Glucosidase Inhibitory 

Activity of Compounds from Bauhinia strychnifolia.  Journal of Chemical and Pharmaceutical 

Research, 2020, 11(6):22-26. 

4) Bunluepuech, K., Tewtrakul, S., & Wattanapiromsakul, C. (2016). Anti-HIV-1 Protease Activity of 

Compounds from Cassia garrettiana.  Walailak Journal of Science and Technology (WJST) , 

13(10), 827-835. 

5)  Panthong, P., Bunluepuech, K., Boonnak, N., Chaniad, P., Pianwanit, S., Wattanapiromsakul, C., 

& Tewtrakul, S.  (2015) .  Anti-HIV-1 integrase activity and molecular docking of compounds 

from Albizia procera bark. Pharmaceutical biology, 53(12), 1861-1866. 
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5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตาม
ระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

- 

5.3 บทความทางวิชาการ ( เ ขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American 
Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

1)  Bunsuwansakul, C., Mahboob, T., Hounkong, K., Laohaprapanon, S., Chitapornpan, S., Jawjit, 
S. , . . .  & Salibay, C.  C.  (2019) .  Acanthamoeba in Southeast Asia–Overview and Challenges.  The 
Korean journal of parasitology, 57(4), 341. 

5.4 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American 
Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

1)  ก่ิงกาญจน บันลือพืช. (พฤษภาคม 2562). เอกสารประกอบการสอนการขอตําแหนงวิชาการผูชวย
ศาสตราจารย สาขาการแพทยแผนไทย, สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

5.5 สิทธิบัตร 

1)   เจลสมุนไพรแตมสิว  

2)   ตํารับยาสมุนไพรลดน้ําตาลในเลือด  

5.6 ส่ิงประดิษฐ  

          - 

6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 

ศิษยเกาดีเดนเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดาน นวัตกรรม  2561 

ประกาศนียบัตรจาก สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีแหงชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ในฐานะเปนผูนําความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม  

2561 

ชนะเลิศเหรียญทอง ดานผลิตภัณฑเจลสมุนไพรแตมสิว Herbal Acne Gel. 
Gold award.  28 th International Invention, Innovation & Technology 
Exhibition. 11-13 May 2017. Kuala Lumpur, Malaysia 

2560 
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ภาคผนวก ง ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก จ MOU กับสถาบันภายนอก 
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ภาคผนวก ฉ การปรับปรุงแกไขหลักสตูรการแพทยแผนไทยประยุกต (สมอ.08) 
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