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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตบางแสน คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
25550191106155
ภาษาไทย :
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Thai Traditional Medicine
Program in Thai Traditional Medicine
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย :
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษ :
อักษรย่อภาษาไทย
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
3. วิชาเอก

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional
Medicine)
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
B.TM. (Thai Traditional Medicine)

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

2

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...................................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................
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เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ................. เปิดสอน ภาคการศึกษา………………… พ.ศ. ………………
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงจากหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ .................
วันที่................... เดือน................... พ.ศ. ...................
 สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ .......................
วันที่................... เดือน................... พ.ศ. ...................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
- แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทุกระดับ
- อาจารย์/นักวิชาการ
- นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยบัณฑิตหรือองค์กรอื่น
- ประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทย
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นางสาวพรรณภัทร อินทฤทธิ์
เลขประจาตัวประชาชน 195990005xxxx
- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554
- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
ใบประกอบวิชาชีพ
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- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่ พท.ป.608 พ.ศ. 2552
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ เลขที่ พท.ผ.5147 พ.ศ. 2552
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
(2) นางสาวชลกร ขวัญชัยนนท์
เลขประจาตัวประชาชน 567070005xxxx
- วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2547
- วท.บ. (สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2542
- ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) พ.ศ. 2537
ใบประกอบวิชาชีพ
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่ พท.ป. 203 พ.ศ. 2537
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย เลขที่ บว. 13352 พ.ศ. 2539
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทย เลขที่ พท.น. 217 พ.ศ. 2550
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
(3) นางสาวชลิยา ใจเย็น
เลขประจาตัวประชาชน 116010018xxxx
- วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2558
- พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2553
ใบประกอบวิชาชีพ
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่ พท.ป. 699 พ.ศ. 2553
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย เลขที่ 24319 พ.ศ. 2553
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
(4) นางสาวอัจฉราวรรณ ยิ้มยัง
เลขประจาตัวประชาชน 312010075xxxx
- ส.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554
- วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ. 2542
- ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) พ.ศ. 2536
ใบประกอบวิชาชีพ
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่ 142 พ.ศ. 2537
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมแผนไทย เลขที่ 13884 พ.ศ. 2540
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมแผนไทย เลขที่ 14765 พ.ศ. 2542
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขานวดไทย เลขที่ 223 พ.ศ. 2550
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์แผนไทย เลขที่ 5377 พ.ศ. 2551
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
(5) นางลัดดา เชาว์ศิลป์
เลขประจาตัวประชาชน 320090035xxxx
- ส.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546
- ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) พ.ศ. 2536
ใบประกอบวิชาชีพ
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- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่ พท.ป. 137 พ.ศ. 2537
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์แผนไทย เลขที่ 5373 พ.ศ.2551
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมแผนไทย เลขที่ 23663 พ.ศ.2552
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยบูรพา
2. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
3. แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันกาลังมุ่งไปสู่การเปิดตลาดการค้าเสรี การเปิดประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) การติดต่อ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยได้มีนโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการสุขภาพของประเทศ เพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการ ลดค่าใช้จ่าย ลดการพึ่งพา
ต่างประเทศ และกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ Medical Hub ซึ่งให้บริการแก่ชาวต่างประเทศเพื่อสร้าง
รายได้ การให้บริการทุกรูปแบบจึงต้องเน้นคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอยู่คู่สังคมไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน แม้ปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตกจะมีบทบาทมากที่สุดในระบบสุขภาพของประเทศ
แต่การแพทย์แผนไทยก็ยังมีส่วนในการรับใช้คนไทยมาโดยตลอด ยิ่งในปัจจุบันกระแสความนิยมในการดูแล
สุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติกาลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ศาสตร์การแพทย์
แผนไทย อันเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาก็จะยิ่งมีบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งต่อ
การดูแลสุขภาพประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และที่สาคัญคือเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพ
วิถีไท ซึ่งกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาไว้ว่าให้มีระบบบริการการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพทัดเทียมกับระบบบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน การผลิตยาไทยและยาสมุนไพรทุกระดับ
มีคุณภาพและมาตรฐานมีมูลค่าและปริมาณการใช้ยาไทยและยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นเพื่อลดการพึ่งพายาและ
เวชภัณฑ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกาลังดาเนินไปในทิศทางดังกล่าวข้างต้น
การพัฒนาหลักสูตรนี้จึงให้ความสาคัญกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ภาษาและการติดต่อสื่อสาร
และคุณภาพมาตรฐานของเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย ซึ่งรวมทั้งการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรและ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมการวิจัย โดยมี
การกาหนดให้วิชาระเบียบวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและวิชาโครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย
เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร นอกจากนี้ในหลักสูตรยังให้ความสาคัญในการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
เชี่ยวชาญในศาสตร์ มีการบริการวิชาการแก่สังคม ธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อ
พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนและพึ่งตนเอง

7

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
หมวดวิทยาศาสตร์ สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
30310759
เคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
30322059
เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
30610059
ชีววิทยาทั่วไป 1
3 (3-0-6)
30810659
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3-0-6)
31620259
ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 (2-0-4)
หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
สอนโดยคณะสหเวชศาสตร์ ได้แก่
680103 59
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
4 (3-3-6)
680211 59
สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (2-3-4)
680213 59
พยาธิสรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3-0-6)
680242 59
พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย 2 (2-0-4)
สอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่
79223559
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการ
ประชุมเพื่อกาหนดขอบเขตของเนื้อหาแต่ละกลุ่มวิชาให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน และมีการประสานงาน
กับคณะต่างๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนิสิตในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน ระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์
เจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ต่างคณะ เพื่อกาหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้
เพื่อให้นิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
นอกจากนี้คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้แต่งตั้งอาจารย์ของคณะเป็นประธานสาขาวิชา
ทางานร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการบริหารจัดการ โดยมีอาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้สอน
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาการแพทย์แผนไทย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญาผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีเจตคติอันดีงามในการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
-ความสาคัญการแพทย์แผนไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ การแพทย์
แผนไทยเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าในการดูแลสุขภาพของคนไทย มีประวัติและพัฒนาการ
ควบคู่กับการสร้างชาติไทย ครั้งเมื่อประเทศไทยนาเอาวิทยาการทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาใน
ประเทศ ทาให้การแพทย์แผนไทยถูกละเลย และขาดการพัฒนาสืบทอดมาสู่คนรุ่นหลัง การแพทย์
แผนไทยเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสอดคล้องต่อวิถีชีวิตคนไทย โดยผสมผสานศาสตร์ทางด้าน
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์
แผนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาสมุนไพร ซึ่งสามารถทดแทนการนาเข้ายาจากต่างประเทศมูลค่า
ปีละหลายพันล้านบาท
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทย โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟู
พัฒนา และถ่ายทอดการแพทย์แผนไทยสู่ชนรุ่นหลังอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
องค์ความรู้มีความสามารถในการให้บริการแบบองค์รวม มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการแพทย์
แผนไทย สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาให้บริการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน และสามารถให้บริการในวิชาชีพได้ในระดับสากล สามารถส่งเสริมสุขภาพ สร้างงาน พัฒนา
เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ของคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2555 จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี 2559-2563 ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคต
ของแผ่นดิน”รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้
ประเทศไทย เป็น “Medical Hub” และตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ นิสิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
-วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective)
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สร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย ไปประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยใน
สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยร้อยละ 70
วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คุณธรรม จริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี
มีเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการทางานเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชนได้
มีทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้สถิติ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง การศึกษาต่อเนื่อง
และการติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการ
(5) สามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยเพื่อ
การประกอบวิชาชีพและพัฒนาการแพทย์แผนไทย
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นาและ
ผู้ตาม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. การปรับปรุงหลักสูตร
ให้ได้มาตรฐานตามที่
สภาการแพทย์แผนไทย
กาหนดและตรงตาม
ความต้องการของ
ประเทศ

2. การพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดการเรียน
การสอน
3. การพัฒนานิสิตให้มี
ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาวิชาการเพื่อ
การวิจัย
5. การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน และ
Medical Hub

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. การติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกาลังคนในระบบ
สาธารณสุขของประเทศเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร
2. การเชิญผู้เชี่ยวชาญ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
3. การดาเนินการตามเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย
ที่สภาวิชาชีพฯ กาหนด
1. การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเทคนิคการ
สอน การวัดและประเมินผลแก่อาจารย์
2. การอบรม ประชุมสัมมนาอาจารย์
อย่างสม่าเสมอ
การฝึกประสบการณ์ในการบริบาลผู้ป่วย
แบบองค์รวมและมีจิตอาสา

1. อัตราการมีงานทาของบัณฑิต
2. ความพึงพอใจในทักษะความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
3. ผลการประเมินเพื่อรับรอง
หลักสูตรจากสภาการแพทย์
แผนไทย

การให้ความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยา
และการวิจัย
1. การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน

1. หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การดาเนินการฝึกอบรม
2. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์
1. หลักฐานการจัดการเรียนการ
สอนและการฝึกปฏิบัติ
2. ผลการสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หลักฐานจากการเรียนการสอน
และหลักฐานการฝึกการวิจัย
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ
นิสิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน......1.......ภาค ภาคละ........8.......สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน-เวลาราชการปกติ
 นอกวัน-เวลาราชการ (ระบุ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
- สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตอาจมีปัญหาการปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
2. มีกิจกรรมรับน้องใหม่
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
50

2561
50
50

2562
50
50
50

50

100

150

2563
50
50
50
50
200

2564
50
50
50
50
200
50

2.6 งบประมาณตามแผน
หน่วย : พันบาท
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร

2560
2,100

2561
2,250

2562
2,400

1,015
1,065
1,115
งบดาเนินงาน
120
125
130
งบสาธารณูปโภค
235
270
290
งบกลาง
470
540
580
งบอุดหนุนทุนวิจัย
40
50
50
งบอุดหนุนกิจการนิสิต
งบอุดหนุนโครงการพัฒนา
240
240
300
บุคลากร รวม
4,220
4,540
4,865
2
.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2563
2,550

2564
2,700

1,165
135
295
595
50
325
5,115

1,215
140
295
595
50
325
5,320
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิต
2.1) พื้นฐานวิชาชีพ
57 หน่วยกิต
2.2) วิชาชีพ
51 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication

หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
59810259 เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล
Marine Travel Medicine
85111059 การออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
Exercise for Quality of Life
3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
24110159 จิตวิทยาในการดาเนินชีวิตและการปรับตัว
Psychology for Living and Adjustment
30610659 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2 (1-3-2)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
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Biodiversity and Conservation
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social Development
4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
30210159 คณิตคิดทันโลก
Contemporary Mathematics
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
Arts and Creativity
5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
79018159 สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจาวัน
Health Care Related Informatics in Daily Life
หมวดวิชาเฉพาะ
108
1) พื้นฐานวิชาชีพ กาหนดให้เรียน 57 หน่วยกิต ดังนี้
30310759 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
31620259 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biochemistry for Health Sciences
65110259 เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
Pharmaceutical Botany and Ethno Botany
65124359 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
Microbiology Parasitology and Immunology
65130359 เภสัชเวท
Pharmacognosy

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)

65130859 เวชศาสตร์ทั่วไป
4(2-4-6)
General Medicine
65132959 ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น
2(1-2-3)
Basic Epidemiology and Biostatistics
65710160 ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Philosophy and Health Promotion in Thai Traditional Medicine
65710460 ระบบสุขภาพของประเทศ
1(1-0-2)
National Health System
65710560 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
Sociology and anthropology for Thai Traditional Medicine
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65720360 สุขภาพจิตสาหรับการแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Mental Health for Thai Traditional Medicine
65730260 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
Laws and Professional Ethics of Thai Traditional Medicine
65730660 สัมมนาทางแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine
65730760 ระเบียบวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
3(2-2-5)
Research Methodology for Thai Traditional Medicine
65732560 การตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคสาหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Physical Examination and Diagnosis for Thai Traditional Medicine
65741560 โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย
3(0-9-6)
Special Project in Thai Traditional Medicine
68010359 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
4(3-3-6)
Human Anatomy
68021159 สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-3-4)
Human Physiology for Health Sciences
68021359 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Pathophysiology for Health Sciences
68024259 พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
Pathology for Thai Traditional Medicine
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79223559 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Principle of Pharmacology
2) วิชาชีพ กาหนดให้เรียน 51 หน่วยกิต ประกอบด้วย
65720860 เวชกรรมไทย 1
Thai Traditional Medicine I
65720960 เวชกรรมไทย 2
Thai Traditional Medicine II
65721260 เภสัชกรรมไทย 1
Thai Traditional Pharmacy I
65731060 เวชกรรมไทย 3
Thai Traditional Medicine III
65731160 เวชกรรมไทย 4
Thai Traditional Medicine IV
65731360 เภสัชกรรมไทย 2
Thai Traditional Pharmacy II
65731460 เภสัชกรรมไทย 3
Thai Traditional Pharmacy III
65731660 การนวดไทย 1
Thai Traditional Massage I
65731760 การนวดไทย 2
Thai Traditional Massage II
65731860 การนวดไทย 3
Thai Traditional Massage III
65731960 การผดุงครรภ์ไทย 1
Midwifery for Thai Traditional Medicine I
65732060 การผดุงครรภ์ไทย 2
Midwifery for Thai Traditional Medicine II
65742160 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
Thai Traditional Medicine Practice
65742260 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
Thai Traditional Pharmacy Practice
65742360 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
Thai Traditional Massage Practice
65742460 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย
Thai Traditional Midwifery Practice
65742660 ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
Integrated Thai Traditional Medicine Practice

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
4(3-2-7)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-3-4)
2(1-3-4)
4(0-12-6)
3(0-9-3)
3(0-9-3)
2(0-6-3)
3(0-9-3)
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หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัส 3 หลักแรก
เลขรหัสหลักที่ 4
เลขรหัสหลักที่ 5 - 6
เลขรหัสหลักที่ 7 - 8

หมายถึง เลขรหัสวิชาของส่วนงาน
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
หมายถึง ลาดับของรายวิชา
หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในแต่ละภาคเรียนของ
ปีการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสและชื่อรายวิชา
99910159
22810159
24110159
85111059

วิชาเฉพาะ

30310759
30610059
65710160

65710560

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
จิตวิทยาในการดาเนินชีวิตและการปรับตัว
Psychology for Living and Adjustment
การออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
Exercise for Quality of Life
เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริม
สุขภาพ
Philosophy and Health Promotion in
Thai Traditional Medicine
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสาหรับการแพทย์
แผนไทย
Sociology and anthropology for Thai
Traditional Medicine
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วย
ตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)

2 (2-0-4)

21
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสและชื่อรายวิชา
99910259
30210159
30610659
59810259

วิชาเฉพาะ

65110259
65132959
65710460
68010359

เลือกเสรี

xxxxxxxx

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
คณิตคิดทันโลก
Contemporary Mathematics
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation
เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล
Marine Travel Medicine
เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
Pharmaceutical Botany and Ethno
botany
ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น
Basic epidemiology and biostatistics
ระบบสุขภาพของประเทศ
National Health System
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
Human Anatomy
วิชาเลือกเสรี
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วย
ตนเอง)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-3-2)
3(2-3-4)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
4(3-3-6)
2 หน่วยกิต
21

20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสและชื่อรายวิชา
99920159
79018159

วิชาเฉพาะ

31620259
65130359
65720860
65721260
68021159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจาวัน
Health Care Related Informatics in Daily
Life
ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biochemistry for Health Sciences
เภสัชเวท
Pharmacognosy
เวชกรรมไทย 1
Thai Traditional Medicine I
เภสัชกรรมไทย 1
Thai Traditional Pharmacy I
สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Physiology for Health Sciences
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วย
ตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
4(3-2-7)
3(2-3-4)
21

21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสและชื่อรายวิชา
40240359
77037959

วิชาเฉพาะ

65124359
65720360
65720960
68021359
68024259
79223559

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social
Development
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
Arts and Creativity
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
Microbiology Parasitology and
Immunology
สุขภาพจิตสาหรับการแพทย์แผนไทย
Mental Health for Thai Traditional
Medicine
เวชกรรมไทย 2
Thai Traditional Medicine II
พยาธิสรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Pathophysiology for Health Sciences
พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
Pathology for Thai Traditional Medicine
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Principle of Pharmacology
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วย
ตนเอง)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
20
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ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน (Summer Semester)
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

65730260

65731360
65731660

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติรหัสและชื่อรายวิชา
ศึกษาด้วย
ตนเอง)
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผน
2(2-0-4)
ไทย
Laws and Professional Ethics of Thai
Traditional Medicine
เภสัชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
Thai Traditional Pharmacy II
การนวดไทย 1
3(1-4-4)
Thai Traditional Massage I
รวม (Total)
8
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
65130859
65730760
65731060
65731760
65731960
65732560

เวชศาสตร์ทั่วไป
General Medicine
ระเบียบวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
Research Methodology for Thai
Traditional Medicine
เวชกรรมไทย 3
Thai Traditional Medicine III
การนวดไทย 2
Thai Traditional Massage II
การผดุงครรภ์ไทย 1
Midwifery for Thai Traditional Medicine I
การตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคสาหรับแพทย์
แผนไทย
Physical Examination and Diagnosis for
Thai Traditional Medicine
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วย
ตนเอง)
4(2-4-6)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
3(2-3-4)
2(1-2-3)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
65730660
65731160
65731460
65731860
65732060

เลือกเสรี

xxxxxxxx

สัมมนาทางแพทย์แผนไทย
Seminar in Thai Traditional Medicine
เวชกรรมไทย 4
Thai Traditional Medicine IV
เภสัชกรรมไทย 3
Thai Traditional Pharmacy III
การนวดไทย 3
Thai Traditional Massage III
การผดุงครรภ์ไทย 2
Midwifery for Thai Traditional Medicine II
วิชาเลือกเสรี
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วย
ตนเอง)
2(1-2-3)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
2(1-3-4)
4 หน่วยกิต
17
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
65742160
65742260
65742460

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
Thai Traditional Medicine Practice
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
Thai Traditional Pharmacy Practice
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย
Thai Traditional Midwifery Practice
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วย
ตนเอง)
4(0-12-6)
3(0-9-3)
2(0-6-3)
9

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
65741560
65742360
65742660

โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย
Special Project in Thai Traditional
Medicine
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
Thai Traditional Massage Practice
ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย
Integrated Thai Traditional Medicine
Practice
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วย
ตนเอง)
3(0-9-6)
3(0-9-3)
3(0-9-3)

9
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) นางสาวพรรณภัทร อินทฤทธิ์
เลขประจาตัวประชาชน 195990005xxxx
สังกัด คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบัน
- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554
- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
ใบประกอบวิชาชีพ
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่ พท.ป.608 พ.ศ. 2552
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ เลขที่ พท.ผ.5147 พ.ศ. 2552
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบหมายเลข 2
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
657116* การนวดไทย 1
3(1-4-4)
655301* หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 1
3(2-3-4)
653301* เวชกรรมไทยประยุกต์ 1
3(2-3-4)
657108* เวชกรรมไทย 1
3(2-3-4)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
65731660* การนวดไทย 1
3(1-4-4)
65720860* เวชกรรมไทย 1
3(2-3-4)
หมายเหตุ : * หมายถึง สอนร่วม
(2) นางสาวชลกร ขวัญชัยนนท์
เลขประจาตัวประชาชน 567070005xxxx
สังกัด คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548 ถึงปัจจุบัน
- วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2547
- วท.บ. (สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2542
- ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) พ.ศ. 2537
ใบประกอบวิชาชีพ
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่ พท.ป. 203 พ.ศ. 2537
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย เลขที่ บว 13352 พ.ศ. 2539
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบหมายเลข 2
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ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
655301* หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 1
653301* เวชกรรมไทยประยุกต์ 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
65720860* เวชกรรมไทย 1
65721260* เภสัชกรรมไทย 1
65731660* การนวดไทย 1
หมายเหตุ : * หมายถึง สอนร่วม

จานวนหน่วยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
จานวนหน่วยกิต
3(2-3-4)
4(3-2-7)
3(1-4-4)

(3) นางสาวชลิยา ใจเย็น
เลขประจาตัวประชาชน 116010018xxxx
สังกัด คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2560 ถึงปัจจุบัน
- วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2558
- พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2553
ใบประกอบวิชาชีพ
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่ พท.ป. 699 พ.ศ. 2553
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย เลขที่ 24319 พ.ศ. 2553
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบหมายเลข 2
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
-
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
65720860* เวชกรรมไทย 1
65721260* เภสัชกรรมไทย 1
หมายเหตุ : * หมายถึง สอนร่วม

รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
3(2-3-4)
4(3-2-7)

(4) นางสาวอัจฉราวรรณ ยิ้มยัง
เลขประจาตัวประชาชน 312010075xxxx
สังกัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2554
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2554 ถึง 30 ตุลาคม 2555
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงปัจจุบัน
- ส.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554
- วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ. 2542
- ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) พ.ศ. 2536
ใบประกอบวิชาชีพ
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่ 142 พ.ศ. 2537
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมแผนไทย เลขที่ 13884 พ.ศ. 2540
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมแผนไทย เลขที่ 14765 พ.ศ. 2542
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขานวดไทย เลขที่ 223 พ.ศ. 2550
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์แผนไทย เลขที่ 5377 พ.ศ. 2551
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบหมายเลข 2
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
657209* เวชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
657213* เภสัชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
657217* การนวดไทย 2
3(1-4-4)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
65720860* เวชกรรมไทย 1
3(2-3-4)
65721260* เภสัชกรรมไทย 1
4(3-2-7)
65731660* การนวดไทย 1
3(1-4-4)
หมายเหตุ : * หมายถึง สอนร่วม
(5) นางลัดดา เชาว์ศิลป์
เลขประจาตัวประชาชน 320090035xxxx
สังกัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงปัจจุบัน
- ส.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
- วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546
- ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) พ.ศ. 2536
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ใบประกอบวิชาชีพ
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่ พท.ป. 137 พ.ศ. 2537
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์แผนไทย เลขที่ 5373 พ.ศ.2551
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมแผนไทย เลขที่ 23663 พ.ศ.2552
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบหมายเลข 2
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
657209* เวชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
657213* เภสัชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
657217* การนวดไทย 2
3(1-4-4)
657310* เวชกรรมไทย 3
3(2-3-4)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
65720960* เวชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
65731360* เภสัชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
65731660* การนวดไทย 2
3(1-4-4)
65731060* เวชกรรมไทย 3
3(2-3-4)
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
หลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชาซึ่งมีกิจกรรมในลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งหมายถึง
การศึกษาและฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานการณ์จริง ได้แก่ สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์
แผนไทย เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาลแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สถานที่ผลิตยา และร้าน
ขายยา เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีอาจารย์แพทย์แผนไทยผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์
แผนไทยดูแล ให้คาปรึกษาอย่างเพียงพอกับนิสิต
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :
(1) สามารถเลือกและประยุกต์ความรู้ในการทาเวชปฏิบัติได้
(2) สามารถปฏิบัติทักษะและหัตถการในการทาเวชปฏิบัติได้
(3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ / ปัญหา และสังเคราะห์หรือวางแผนการดาเนินการ /
พัฒนางาน / สร้างนวัตกรรมได้
(4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบ และเจตคติที่ดีในการทางาน
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาต้นและปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน :
วิชา
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา
การจัดเวลาและตารางสอน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
4
ต้น
รวม 15 สัปดาห์ๆละ 12 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
4
ต้น
รวม 15 สัปดาห์ๆละ 9 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 135 ชั่วโมง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
4
ปลาย
รวม 15 สัปดาห์ๆละ 9 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 135 ชั่วโมง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย
4
ปลาย
รวม 15 สัปดาห์ๆละ 4 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง
ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพ
4
ปลาย
รวม 15 สัปดาห์ๆละ 9 ชั่วโมง
การแพทย์แผนไทย
รวมทั้งสิ้น 135 ชั่วโมง
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กาหนดวิชาเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะตั้งคาถาม ค้น วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์คาตอบ รวมทั้งสามารถวางแผนวิจัยได้ ในรายวิชา 65730760 ระเบียบวิจัยทาง
การแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรได้กาหนดคาอธิบายรายวิชา ดังนี้
แนวคิด หลักการและความสาคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย จรรยาบรรณ
นักวิจัย กระบวนการทาวิจัย การตั้งประเด็นคาถามวิจัย การสืบค้น อ้างอิงและประเมินวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางรูปแบบการวิจัย การวิจัยทางคลินิก การวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การจัดทาโครงร่างการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) สามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจทางการแพทย์แผนไทยได้
(2) สามารถค้น วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลได้
(3) สามารถสังเคราะห์คาตอบจากผลการประเมินข้อมูลได้
(4) สามารถวางแผนงานวิจัยได้
(5) สามารถนาเสนอผลงานการค้น ประเมิน และสังเคราะห์ข้อมูล และแผนงานวิจัยได้
5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต : 3
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงเรียนเป็นระยะๆ ในช่วงชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นิสิตสามารถดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ตามที่กาหนด รวมทั้งปรึกษากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานที่นิสิตนาเสนอเป็นระยะๆ เพื่อดูพัฒนาการและคุณภาพงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีความรู้ความสามารถในการทาเวชปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทย

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ในหลักสูตรกาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มากถึงร้อยละ 29.41 ของกลุ่มวิชาชีพแพทย์แผนไทย
(15 นก. / 51 นก. x 100 = 29.41%)
1.2 มีจิตสานึกต่อสังคม
การเรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพ (เวชกรรมไทย
เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย)
มีเนื้อหาด้านศีลธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนมารยาท
วิชาชีพ ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการมีจิตสานึก
ที่ดีต่อสังคม
1.3 มีภาวะผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางาน - มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีสโมสรนิสิตคณะ
เป็นทีมในบทบาทต่างๆได้
เพื่อกาหนดบทบาทต่างๆ ของนิสิตให้สามารถทางาน
ร่วมกันได้ทั้งในระหว่างนิสิตคณะเดียวกันและ
ระหว่างคณะ
- กาหนดให้มีรายวิชาที่นิสิตต้องทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม แบ่งภาระหน้าที่กันทา ซึ่งเป็นการฝึกความ
รับผิดชอบและการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ - ทาความเข้าใจเหตุผลและความจาเป็นของการมี
ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาและการมีความ
รับผิดชอบ
- มีการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนิสิตในแต่ละ
รายวิชาอย่างสม่าเสมอ และกาหนดการส่งงานที่
มอบหมายในระยะเวลาที่กาหนด

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตทั้ง
ในการดารงตนและการปฏิบัติงานบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
(3) มี ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(4) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลัก
สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย
ตลอดจนสิทธิในการปฏิบัติการของแพทย์แผนไทย
โดยคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

คณะกาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังการมี
(1) จากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ระเบียบวินัยของนิสิต โดยเน้นด้านการแต่งกายให้
งาน และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าชั้นเรียน มอบหมาย
ตรงเวลา การซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตในการสอบ
(2) การกระทาผิด ทุจริตในการสอบ
ตลอดจนลอกการบ้านหรืองานที่มอบหมายจากเพื่อน
(3) จากพฤติกรรมการฝึกเวชปฏิบัติ
ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมกลุ่มตามภาระ หน้าที่ และ
อาจารย์ทุกคนมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม ในเนื้อหาการเรียนแต่ละรายวิชา ตลอดจน
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

33

ผลการเรียนรู้
2.2 ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎี
พื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่
ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
(2) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ
(3) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฏีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย
และสามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้และทักษะในกระบวนการวิจัย และ
สามารถนาไปประยุกต์ในวิชาชีพได้

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

(1) จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญตามลักษณะเนื้อหาวิชานั้น ๆ
(2) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานและเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษ และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

(1) ทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาคเรียน
(2) รายงาน โครงการ และการนาเสนอใน
ชั้นเรียน
(3) การฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ
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ผลการเรียนรู้
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
(3) ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตน เพื่อ
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย การสอน และการเป็นผู้นาที่
เข้มแข็ง
(4) สามารถสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล สรุปจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนา
ข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง เพื่อให้มีคุณภาพในการให้บริการทาง
การแพทย์แผนไทย
(5) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย
และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
(1) การเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ต้องฝึก
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์จากปัญหาที่ง่าย
ไปสู่ยากตามลาดับ
(2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จาลอง
(3) จัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อฝึก
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงในบริบทต่าง ๆ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจากผลงาน ได้แก่ การนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบจาก
แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติจริงตาม
บริบทต่าง ๆ
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกในความ
(1) จัดกิจกรรมรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตเรียนรู้
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม วิชาชีพและมี
ร่วมมือ
ความเป็นไทย
(2) ฝึกทางานเป็นกลุ่ม โดยสอดแทรกเรื่อง
(2) มีภาวะผู้นา และสามารถทางานเป็นทีม
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษย
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์อย่าง
สัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร
สร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา
และทางานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอื่นได้
(4) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และสถานการณ์เฉพาะ
หน้า

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน ตลอดจนการสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
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กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้
(1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติและ
นิสิตได้เรียนรู้การปฏิบัติในทักษะต่าง ๆ หลากหลาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทันเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์
ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง
การอ่าน การเขียน และเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
ข้อมูล การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ เพื่อการแสวงหาความรู้ การรวบรวม
การประมวล การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้อมูล

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
(1) การนาเสนอโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์และแปลผลงาน
การศึกษา
(2) ความสามารถในการอธิบาย อภิปราย
กรณีศึกษาต่าง ๆ ในชั้นเรียน ในสถานบริการ
สุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
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ผลการเรียนรู้
2.6 ด้านทักษะพิสัย
(1) มีความสามารถในการตรวจ การวินิจฉัย
การบาบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริม
และการฟื้นฟูสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการด้วยกรรมวิธีทาง
การแพทย์แผนไทย
(2) มีความสามารถในการเตรียมยา การผลิตยา
การปรุงยา การจ่ายยา และการควบคุมคุณภาพของ
ยาแผนไทยให้มีคุณภาพตามหลักสากล
(3) มีความสามารถในการตรวจ การวินิจฉัย
การบาบัดและการรักษาสุขภาพของหญิงมีครรภ์ ทั้ง
ในระยะตั้งครรภ์ และระยะหลังตั้งครรภ์ ด้วยกรรมวิธี
ทางการแพทย์แผนไทย
(4) มีความสามารถในการตรวจ การวินิจฉัย
การบาบัดและการรักษาโรคแก่ผู้ใช้บริการ โดยใช้
ศิลปะการนวดไทย

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

การเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาชีพ ต้องฝึกทักษะ ประเมินจากผลงาน ได้แก่ การนาเสนอรายงานในชั้น
พิสัยตามตามเกณฑ์ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา เรียน การทดสอบจากแบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทย และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อ จริงตามทักษะพิสัยต่าง ๆ
ฝึกทักษะพิสัยด้านต่าง ๆ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑ์การวัดผล ใช้ระบบการให้คะแนนแบบระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C,
D+, D และ F ซึ่งคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลาดับ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตประกอบด้วย การมอบหมายให้กลุ่ม
อาจารย์ซึ่งทาหน้าที่กากับดูแลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลกลุ่มวิชาหรือวิชานั้น
2.1.1 ตรวจสอบว่าข้อสอบที่จะใช้สอบหรืองานที่จะมอบหมายให้นิสิตปฏิบัติเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้มีระดับที่เหมาะสม เนื้อหาถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 วิเคราะห์ผลการสอบเพื่อหาจุดอ่อนของนิสิต เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับสาหรับการพัฒนา
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต
2.2.1 สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
2.2.2 สารวจคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 เกณฑ์อื่น ๆ
- เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาการแพทย์แผนไทย
- สอบประมวลความรอบรู้ผ่าน
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
หลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่คณะต้องดาเนินการและส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
3. มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) การพัฒนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพามีหลักสูตรอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ โดย
ทุกคนต้องผ่านการอบรมสองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
(2) การฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิง
พัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การสนับสนุนให้คณาจารย์ในหลักสูตรไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและ
วิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) การสนับสนุนให้คณาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
(3) การส่งเสริมให้คณาจารย์ทาวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน

41

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 5 คน เป็นผู้รับผิดชอบการบริหาร กากับมาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กากับดูแลและให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์
ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบทุก 5 ปี
2. บัณฑิต
สร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย ไปประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยใน
สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข และสถานบริการอื่น โดยมีสมรรถนะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คุณธรรม จริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี
มีเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการทางานเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชนได้
มีทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้สถิติ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง การศึกษาต่อเนื่อง
และการติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการ
(5) สามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยเพื่อ
การประกอบวิชาชีพและพัฒนาการแพทย์แผนไทย
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นาและ
ผู้ตาม
มหาวิทยาลัยบูรพา มีการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตและให้นายจ้างตอบแบบสอบถาม
สมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา
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3. นิสิต
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับผู้เข้าศึกษาต่อที่มีคุณสมบัติคือ เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเป็นการรับร่วมกับสถาบัน
พระบรมราชชนกตามโควตาจังหวัดที่ได้รับการจัดสรร เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้วยการจัด
ปฐมนิเทศ มีระบบพี่ดูแลน้องตามสายรหัส กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ปรึกษา แนะนาทางด้านการ
เรียน และด้านอื่นๆ
การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา การประเมินความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
4. อาจารย์
4.1 ระบบการรับ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2552
4.2 การคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการ
สรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2552
4.3 คุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ 0006/2559 เรื่อง การกาหนด
คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณาจารย์ประจา พ.ศ. 2559
4.4 ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ผู้เป็นอาจารย์ต้องมีภาระงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558
4.5 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0007/2559 เรื่อง ภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ.
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี ตามรอบระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาการแพทย์
แผนไทยตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ในการจัดการเรียนการสอนกาหนดให้อาจารย์จัดทา มคอ.3 ถึง
มคอ. 7 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง และกาหนดให้มีระบบประเมินการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะได้ร่วมจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ซึง่ แต่ละ
หน่วยงานมีความพร้อมหน่วยงานละด้าน คือ คณะสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนในส่วนของ
วิชาพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา มีคณะต่างๆ ที่มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน อาทิ ด้านภาษาสอนโดยสถาบันภาษา ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์สอนโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ ด้านพื้นฐานการแพทย์สอน
โดยคณะสหเวชศาสตร์ มีสานักคอมพิวเตอร์ สานักหอสมุด สนับสนุนการค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น ส่วน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีความพร้อมทางด้านการแพทย์แผนไทย มีโรงผลิตยา
มีสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่เป็นที่ยอมรับ สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตได้อย่าง
ครบถ้วน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร ร่วมกันกาหนดความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบจัดหาให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key performance indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ี่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม

ปีที่ 1
x

ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
x
x
x

ปีที่ 5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

9
1-5
7

10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น
พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ แล้วนาผลการประเมินมา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อทุก
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หลายด้าน ซึ่งได้มาด้วยเทคนิค / วิธีการ
ประเมิน ดังนี้
แหล่งที่มาของข้อมูล
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1 นิสิต
2 บัณฑิต
3 ผู้ใช้บัณฑิต

ข้อมูลที่ได้
การจัดการสอน พฤติกรรมการสอน
ของอาจารย์
ความสัมพันธ์ของรายวิชากับงาน

เทคนิค / วิธีการ
ประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

ความพึงพอใจกับความรู้ความสามารถ แบบสอบถาม
ของบัณฑิต

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน โดยให้นาผล
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมมาพิจารณาด้วย
สาหรับการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมนั้น จะดาเนินการเมื่อใช้หลักสูตรไปแล้ว 5 ปี

เอกสารแนบ
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7
หมายเลข 8

คาอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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เอกสารแนบหมายเลข 1
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต
99910159
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน
Skills in listening, speaking, reading, and writing English, with emphasis on
vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English language
for communication in daily life
99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
Collegiate English
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง ศึกษากลยุทธ์ใน
การเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้
Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English with
emphasis on the sustained expansion of vocabulary, the development of a higher
knowledge understanding of structure, and the strategies for English language learning
to achieve a more practical and greater command of the English language for
communication in college level
99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Writing for Communication
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวันและในสถานประกอบการ โดยใช้
วิธีการเรียบเรียงที่เหมาะสม
English writing for daily-life and workplace communication using
appropriate patterns of organizations
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ภาษาอื่น ๆ 3 หน่วยกิต
22810159
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจาวันและในเชิงวิชาการ
Language, thinking, and reason; integration of language skills for efficient
communication suitable with context and situations both in daily life and for academic
purposes
2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
59810259
เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล
2 (1-3-2)
Marine Travel Medicine
โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ
การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง การปฐมพยาบาล ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน
การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่
Diseases or accidents in the marine travel area, health information,
disease prevention, pre-travel preparation and first aids which are proper and
standardized, integrating knowledge into the context of the area
85111059

การออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
Exercise for Quality of Life
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกาลังกายที่สัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิต การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกาลังกายและการเลือก
กิจกรรมการออกกาลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคม
ที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกาลังกายและกีฬา น้าใจนักกีฬา คุณธรรม
จริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกาลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสาหรับตน
รักษ์สุขภาพ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation
to quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle
of choosing exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice
of social and appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in
exercise and sports; sportsmanship and ethics in sports; Physical and mental fitness;
safety in exercise and sports; application of knowledge and understanding in exercise
into everyday life
3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
24110159
จิตวิทยาในการดาเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
Psychology for Living and Adjustment
แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ
การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

49

ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม
Concepts and theories on emotion, personality, motivation, learning,
attitude, self-understanding, understanding others, relationship establishment, living with
others, problem solving skills for the daily living and self-adjustment in the dynamic
social circumstances
30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
2 (2-0-4)
Biodiversity and Conservation
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์
ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และ
การอนุรักษ์ความหลากหลาย
Biological diversity and heredity, genetically modified organisms (GMOs),
relationship between life and environment, utilization of natural resources, Thai
traditional knowledge and biodiversity conservation
40240359

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
Sufficiency Economy and Social Development
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม
Definition, principles, concepts, significance, operational guidelines, and
relationship between concept of sufficiency of economy and self and social
development, royal initiative sufficiency economy and social development, and
application of knowledge to improve the quality of life
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4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
30210159
คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)
Contemporary Mathematics
การวางแผนทางการเงินเพื่อการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ
และการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ
Financial planning for life under sufficiency economy, logical thinking by
using mathematical methods for decision-making, interpretation, and problem-solving in
everyday life suitable for information age
77037959

ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
Arts and Creativity
ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์
ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและ
สังคม การฝึกปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของ
ตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
This introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and aesthetics,
creativity concept, creativity procedure and process, value and benefit of art and
creative work for life and society, The course offers opportunity for the students to
practice organizing creative project using holistic thinking skill gained from their
experience to improve their quality of life, and to be knowledgeable and visionary
5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
79018159
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Health Care Related Informatics in Daily Life
การสืบค้นหาข้อมูลใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในชีวิตประจาวันด้านการใช้ยา และด้านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในระดับ
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
Information retrieval technology-related health science in everyday life
including the use of medications and medical devices for individuals and family health
care

51

หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิต
1. พื้นฐานวิชาชีพ กาหนดให้เรียน 57 หน่วยกิต ดังนี้
303107 59
เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Chemistry
โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส
สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลาย สมดุลการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์และเคมีไฟฟ้า
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Atomic structure; Periodic table of element; chemical bond;
stoichiometry; chemical equilibrium; acid-base; weak acid – weak base equilibrium;
solubility equilibrium; complex formation equilibrium; redox reaction and
electrochemistry; basic organic chemistry
306100 59

ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
General Biology I
หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบ
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ
นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Principles of biology, scientific process, chemical basis of life, cell
organization, cell structure and function, genetics, cellular respiration, photosynthesis,
biodiversity, classification, structure and function of plants and animals, physiology,
evolution, ecology and behavior
316202 59

ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(2-0-4)
Biochemistry for Health Sciences
ชนิด โครงสร้าง และสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมตาบอลิซึม
Types, structures, properties and metabolisms of biomolecules
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65110259

เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
3 (2-3-4)
Pharmaceutical Botany and Ethnobotany
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์ของพืช อนุกรมวิธานพืช การจาแนก การตั้งชื่อ และการระบุชนิดพืช โดยเน้นพืชที่มี
สรรพคุณทางยาและพืชในท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และพืชนับแต่สังคมมนุษย์
สมัยโบราณ การใช้ประโยชน์จากพืชเป็นปัจจัยในการดารงชีวิต ในมิติทางชีววิทยา นิเวศวิทยา และ
วัฒนธรรม แนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
Basic characteristics of plants including plant morphology and anatomy,
plant taxonomy; plant classification, plant nomenclature and plant identification
emphasizing on medicinal plants and indigenous plants, relationship between human
and plants since ancient times, plant utilization for daily living in biological, ecological
and cultural aspects, guidelines for plant genetic conservation.
65124359

จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
3 (2-2-5)
Microbiology Parasitology and Immunology
ชนิด ลักษณะ และวงจรชีวิต ของจุลชีพและปรสิตที่ทาให้เกิดการเจ็บป่วยในคน
การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ วิทยาภูมิคุ้มกัน และโรคระบบภูมิคุ้มกัน
Taxonomy, characteristics and life cycle of microorganisms and parasites
that cause illnesses in human beings, laboratory study, immunology and diseases of the
immune system
65130359

เภสัชเวท
3 (2-3-4)
Pharmacognosy
พืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ พฤกษเคมีเบื้องต้น สารสาคัญจากพืชที่นามาใช้เป็นยา
และอาหาร การสกัดและตรวจสอบสารสาคัญ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่
มีผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย พิษวิทยาและการขจัดพิษของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการ
ทดลองทางคลินิก
Plants and natural products, basic phytochemistry, active ingredients from
plants used as medicines and foods, extraction and determination of active ingredients,
pharmacological activities of plants and natural products effecting on various body
systems, toxicology and detoxification of plants and natural products and clinical trials.
65130859

เวชศาสตร์ทั่วไป
4 (2-4-6)
General Medicine
สาเหตุและกลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก
หลักการวินิจฉัยโรค และแนวทางการรักษาเบื้องต้นของโรค ทางอายุรศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา และ
หลักการบาบัดทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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Etiology, pathophysiology, pathology, clinical characteristics, principles of
diagnosis and guidelines for initial treatment of diseases in Medicine, Obstetrics,
Gynecology, Surgery, Orthopedic surgery, Pediatrics, Dermatology, Ophthalmology,
Otorhinolaryngology and principles of rehabilitation therapy
65132959

ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น
2 (1-2-3)
Basic Epidemiology and Biostatistics
หลักการ และแนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรค การกระจายของปัญหา
สุขภาพ ดัชนีอนามัย การศึกษาปัญหาสุขภาพ หลักชีวสถิติเบื้องต้น วิธีการทางชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและ
เชิงอนุมาน การฝึกปฏิบัติทางด้านระบาดวิทยาและชีวสถิติ
Principles and concepts in epidemiology, natural history of diseases, distribution
of health problems, health indicators and its study methods, principle of biostatistics
including descriptive and inferential statistics, basic practices in epidemiology and
biostatistics
65710160

ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Philosophy and Health Promotion in Thai Traditional Medicine
ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ
ด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้าน การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตามกระบวนการทางการแพทย์แผน
ไทย วิถีชีวิตและการกินอยู่อย่างไทย อาหารสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน การบริหารร่างกายแบบไทย
History and development of Thai Traditional Medicine, philosophy,
religion, culture, health belief, ethnomedicine, holistic health promotion in Thai
Traditional Medicine process, Thai lifestyle, Thai food consumption in daily life, herbal
food, local vegetables, Thai Traditional exercises
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65710460

ระบบสุขภาพของประเทศ
1(1-0-2)
National Health System
ประวัติและพัฒนาการของบริการสุขภาพ การเปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพ ระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทย การจัดบริการสุขภาพ การจัดสรรเงินในบริการสุขภาพและการควบคุม
คุณภาพบริการสุขภาพในประเทศไทย
History and development of healthcare, comparative healthcare system,
healthcare system of Thailand, healthcare delivery, healthcare financing and healthcare
quality control in Thailand
65710560

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
Sociology and anthropology for Thai Traditional Medicine
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาทางการแพทย์ ผลกระทบทางสังคมของสุขภาพและการเจ็บป่วย บทบาททางสังคมของ
สถาบันและองค์กรด้านสุขภาพ บทบาทของบุคคลที่มีวิชาชีพบริการสุขภาพและบทบาทของแพทย์
แผนไทย
Basic concepts of human sociology and anthropology, concepts of
medical sociology and medical anthropology, social implications of health and illness,
social functions of health institutions and organizations, social behavior, roles and
responsibilities of health personnel and roles of Thai traditional medicine practitioners
65720360

สุขภาพจิตสาหรับการแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Mental Health for Thai Traditional Medicine
หลั กการ แนวคิด และการปฏิบัติทางด้านสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตและ
พัฒนาการของมนุษย์ บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัญหาสุขภาพจิตในสังคม โรคทางจิตเวชและแนวทาง
ในการป้องกันรักษา จิตวิทยาคลินิก บทบาทของแพทย์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมาย
Principles, concepts and practice on mental health care, factors
effecting mental health and human development, personality and adaptation, social
mental health problems, prevention and treatment of psychosis, clinical psychology,
role of Thai Traditional Medicine in mental health promotion for each target groups
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65730260

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
Laws and Professional Ethics of Thai Traditional Medicine
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย
Fundamental knowledge in laws, professional ethics, patient’s right, Thai
Traditional Medicine profession Act B.E. 2556, Drug Act B.E. 2510, Medical Care Facility
Act B.E. 2541, The Protection and Promotion of Thai Traditional Medicine Intelligence Act
B.E. 2542, National Health Act B.E. 2550, The National Health Charter B.E. 2552,
ministerial regulations, rules and notifications related to Thai Traditional Medicine
65730660

สัมมนาทางแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine
บูรณาการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งผลการวิจัย ด้านการแพทย์แผนไทย
การนาเสนอ การอภิปราย แลกเปลี่ยน ประเด็นที่น่าสนใจ และการจัดการสัมนา
Integration of knowledge, concepts, theories, including the results of Thai
Traditional Medicine research, presentation, discussion, points of interest sharing and
management in seminar
65730760

ระเบียบวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
3(2-2-5)
Research Methodology for Thai Traditional Medicine
แนวคิด หลักการและความสาคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการทาวิจัย การตั้งประเด็นคาถามวิจัย การสืบค้น อ้างอิงและประเมิน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางรูปแบบการวิจัย การวิจัยทางคลินิก
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การจัดทาโครงร่างการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนาเสนอผลการวิจัย
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Concepts, principles and importance of research to the development of
Thai Traditional Medicine, ethics in research, research process, research questions
formulation, literature search, related literature review and evaluation, conceptual
framework formulation, research design, clinical research, qualitative and quantitative
research, research proposal preparation, sampling techniques, research instrument
development, data collection and data analysis, research report writing and research
presentation
65732560

การตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคสาหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Physical Examination and Diagnosis for Thai Traditional Medicine
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การใช้อุปกรณ์และเทคนิคในการตรวจร่างกาย อาการ
วิทยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยโรค การบันทึกเวชระเบียน การจัดเก็บ
เวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วย ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ มารยาทในการซักประวัติ
และการตรวจร่างกาย
History talking, physical examination, utilization of medical devices and
techniques in the physical examination, symptomatology, laboratory investigations and
interpretation, diagnosis, medical recording,medical record storage, patient referral,
relationship and communication with patients and relatives, manner of history taking
and physical examination
65741560

โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย
3(0-9-6)
Special Project in Thai Traditional Medicine
การปฏิบัติงานด้านกระบวนการวิจัย การเขียนรายงานหรือต้นฉบับผลงานวิจัย ทางด้าน
เวชกรรมแผนไทย หรือเภสัชกรรมแผนไทย หรือนวดแผนไทย หรือผดุงครรภ์ไทย หรืองานการแพทย์
แผนไทยด้านอื่นๆ
Practice in research process and report or manuscript writing in Thai
Traditional Medicine or Thai Traditional Pharmacy or Thai Traditional Massage or Thai
Traditional Midwifery or in other tasks of Thai Traditional Medicine
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68010359

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
4(3-3-6)
Human Anatomy
บทนาทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะในระบบ
ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบน้าเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ต่อมไร้ท่อ และการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์
Introduction to human anatomy, anatomical characteristics of organs in
integumentary system, skeletal system and joints, muscular system, nervous system,
cardiovascular system, lymphatic system, digestive system, excretory system,
reproductive system, endocrine system and development of human body
68021159

สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-3-4)
Human Physiology for Health Sciences
บุรพวิชา : 681101
หน้าที่และกลไกการทางานของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียน
โลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และ
กระบวนการรักษาสมดุลของร่างกายมนุษย์
Functions and mechanisms of cell, nervous system, muscular system,
circulatory system, respiratory system, renal system, gastrointestinal system,
reproductive system, endocrine system, and regulation of homeostasis in human body
68021359

พยาธิสรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
Pathophysiology for Health Sciences
การทางานและปรับสมดุลในภาวะผิดปกติของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัส สาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบสืบพันธุ์ และความผิดปกติของระบบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาการและอาการแสดงทางคลินิก
Function and homeostasis mechanisms in pathological states of cell,
neuro-muscular system, circulatory system, respiratory system, gastrointestinal system,
renal system, endocrine system, reproductive system, and abnormal functions of various
organ systems related to clinical signs and symptoms
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68024259

พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
Pathology for Thai Traditional Medicine
ปฏิกิริยาเบื้องต้นของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ สาเหตุและปัจจัยการเกิด
โรค พยาธิกาเนิด พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวียนโลหิตและต่อมน้าเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์
Cell and tissue responses to pathological stimuli, etiology and factors
contributing to disease, pathogenesis, pathology of musculoskeletal system, nervous
system, cardiovascular and lymphatic systems, endocrine system, respiratory system,
gastrointestinal system, renal system and reproductive system
792235 59

เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Principle of Pharmacology
ความหมายของเภสั ช วิท ยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสั ช วิท ยา พิ ษ วิท ยา และ
ผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อกันของยา
และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
Definition of pharmacology, mechanism of drug’s action, pharmacological
activities, toxicity and side effects of drug on systems and organs inside human body,
antibiotics, drug-drug interaction and rational drug use
2. วิชาชีพ กาหนดให้เรียน 51 หน่วยกิต ประกอบด้วย
65720860
เวชกรรมไทย 1
3(2-3-4)
Thai Traditional Medicine I
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาแพทย์แผนไทย หลักการ แนวคิด และสาระสาคัญ
ทางการแพทย์ แผนไทย ในคัมภีร์เวชศึกษา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์
คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ และคัมภีร์วรโยคสาร การวิเคราะห์และเทียบเคียง สาเหตุ อาการ อาการแสดง
การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรคตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คาแนะนา
และการส่งต่อผู้ป่วย
Virtue, morality and ethics of Thai Traditional Medicine, principles,
concepts and main points of Thai Traditional Medicine in Vejasuksa, Samuthanwinichai,
Rokanitan, Dhatuwipunk, Dhatuwiwon, and Worayokasan scriptures, analysis and
comparison between Thai Traditional Medicine and western medicine in causes of
disease, signs, symptoms, diagnosis and treatment, counseling and referral of patients
65720960
เวชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
Thai Traditional Medicine II
ปรัชญา และทฤษฎี ทางการแพทย์แผนไทย ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ตักกะศิลา
คัมภีร์สิทธิสารสังเคราะห์ คัมภีร์ปฐมจินดา และคัมภีร์มหาโชตรัต การวิเคราะห์ และเทียบเคียง สาเหตุ
อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรคตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน
การให้คาแนะนา และการส่งต่อผู้ป่วย
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Philosophy and theories of Thai Traditional Medicine in Chantasas,
Takasila, Sittisansongkrau, Prathomjinda and Mahachotarat scriptures analysis and
compasson causes of disease, signs, symptoms, diagnosis and treatment between Thai
Traditional Medicine and modern medicine, counseling and referral of patients
65721260

เภสัชกรรมไทย 1
4(3-2-7)
Thai Traditional Pharmacy I
ความรู้พื้นฐานและประวัติของเภสัชกรรมไทย จรรยาเภสัช หลักเภสัช ๔ ประการ
ประวัติยาเบญจกูล เภสัชวัตถุ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ กระสายยา ตัวยาเดียวเรียกได้หลายอย่าง ตัวยา
ทีม่ ีสรรพคุณใกล้เคียงกัน การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษายาสมุนไพร รสของยา ยารสประธาน รสยา
ประจาธาตุ รสยาแก้ตามวัย รสยาแก้ตามฤดู รสยาแก้ตามกาล คณาเภสัช จุลพิกัด พิกัด มหาพิกัด
Basic knowledge and history of Thai traditional pharmacy, ethic of
pharmacy, four principles of Thai traditional pharmacy, Benjakul preparation,
pharmaceutical substances from plants, animals and chemical substances, drug solvents,
different names of same drug, similar therapeutic effects, herbal colleting periods and
storage, taste of drug ingredient, main taste of drugs, different tastes according to
elements, age groups, seasons and time, Thai drug recipes
65731060

เวชกรรมไทย 3
3(2-3-4)
Thai Traditional Medicine III
ปรัชญา และทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย ในคัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์อติสาร
คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์กษัย คัมภีร์ชวดาร และคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค ตามหลัก
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คาแนะนา และการส่งต่อผู้ป่วย
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Philosophy and theories of Thai Traditional Medicine in Dhatbanjob,
Atisan, Uthonroke, Kasai, Chawadan and Manchusarawichian scriptures, analysis and
comparison in causes of disease, signs, symptoms, diagnosis and treatment between Thai
Traditional Medicine and modern medicine, counseling and referral of patients
65731160

เวชกรรมไทย 4
3(2-3-4)
Thai Traditional Medicine IV
ปรัชญา และ ทฤษฎี ทางการแพทย์แผนไทย ในคัมภีร์มุขโรค คัมภีร์อภัยสันตา
คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา คัมภีร์ไพจิตมหาวงศ์ คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค และคัมภีร์ทิพมาลา
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค และ การบาบัดโรค ระหว่าง
การแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คาแนะนา และการส่งต่อผู้ป่วย
Philosophy and theories of Thai traditional medicine in Mukaroke,
Aphaisanta, Mujchapakkantika, Paichitmahawong, Witheekutaroke, and Tipmala
scriptures, analysis and comparison in causes of disease, signs, symptoms, diagnosis and
treatment between Thai Traditional Medicine and modern medicine, counseling and
referral of patients
65731360

เภสัชกรรมไทย 2
3(2-3-4)
Thai Traditional Pharmacy II
การเตรียมการผลิตยา การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชสมุนไพร วิธีการปรุงยา
ให้มีคุณภาพดี การชั่งตัวยา การเก็บตัวยา เครื่องปรุงยา พิษวิทยาของสมุนไพร การกาหนดอายุยาด้วยวิธี
แผนโบราณ ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ 27 ขนาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องสาอางจาก
สมุนไพรในรูปแบบต่างๆ หลักการผลิตที่ดี อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างง่าย เครื่องมือที่ทันสมัยในระดับ
ชุมชนถึงระดับอุตสาหกรรม การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาจากสมุนไพร
Pharmaceutical preparations, good agricultural practices for medicinal
plants, pharmaceutical technologies for good quality products, weights measurement of
drug sample, drugs storage, drug flavoring agents, toxicology of herbal materials,
traditional methods in defining drug expiration, traditional household remedies, various
techniques in herbal drugs and cosmetics production, good manufacturing practice,
simple pharmaceutical equipments, modern pharmaceutical equipments in community
to industrial levels, quality control and quality assurance of herbal medicine
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65731460

เภสัชกรรมไทย 3
3(2-3-4)
Thai Traditional Pharmacy III
การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
บัญชียาสามัญประจาบ้าน สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ สมุนไพรที่มีพิษ หลักการและข้อควรระวังในการ
ใช้ยาสมุนไพร ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตารับยา การขออนุญาตผลิตและขายยา และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสมุนไพร
Use of herbal medicines in primary health care, herbal medicines in
National essential drug list, common households drug list, herbs from economical
plants, toxic herbs, herbal use and precaution, drug registration process, application for
production and distribution of herbal medicines and food supplements
65731660

การนวดไทย 1
3(1-4-4)
Thai Traditional Massage I
ประวัติการนวดไทย ศีลธรรม จรรยาบรรณในการนวด องค์ความรู้การนวดไทย การใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยเกี่ยวกับการนวดไทย หลักพื้นฐานของการนวดไทย และ การนวดราชสานัก
ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังในการนวด มรรยาทของผู้นวด การนวดไทยพื้นฐาน การดัดตน ประโยชน์ของ
การนวด กายวิภาคศาสตร์กับการนวด โรค อาการโรค และกลไกการเกิดโรค หลักการตรวจวินิจฉัยและ
บาบัดโรคตามหลักทฤษฎีการนวดไทย การฝึกกาลังนิ้วมือ การฝึกปฏิบัติการนวดขั้นพื้นฐาน
History of Thai Traditional massage, moral and ethics of Thai Traditional
massage, body of knowledge, utilization of research outcomes in Thai Traditional
massage, basic principles of Thai massage and Thai royal court massage, indications and
contraindications, Etiquette for massage therapist, basic Thai Traditional massage and
stretching techniques, benefits of massage, anatomy for Thai Traditional massage,
diseases, symptoms and mechanism of disease, diagnosis and treatment in Thai
Traditional massage, finger strength training, basic Thai Traditional massage practice
65731760

การนวดไทย 2
3(1-4-4)
Thai Traditional Massage II
ความหมายของจุดสัญญาณ และเส้นประธานสิบ ความสัมพันธ์ของเส้นประธานสิบกับ
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หลักการ และ วิธีการ ตรวจ วินิจฉัย และการบาบัดโรค ตามทฤษฏีการ
นวดไทย การเทียบเคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ประโยชน์ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวัง ในการ
นวดไทย การฝึกปฏิบัติ การนวดไทยเพื่อบาบัดโรค การนวดไทยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ การนวดไทยสาหรับ
แม่และเด็ก
Meaning of pressure points and ten principal energy lines, relationship of
ten principal energy lines with pressure points and anatomy and physiology, principles
and methods of examinations, diagnosis and treatment according to Thai Traditional
massage theories, comparison with modern medicine, benefits, indications,
contraindications and precautions in Thai Traditional massage, Thai Traditional massage
practices for therapeutic purpose, rehabilitation and for mother and child
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65731860

การนวดไทย 3
3(1-4-4)
Thai Traditional Massage III
ทักษะและเทคนิคในการเพิ่มกาลังนิ้วมือ การนวดจุดสัญญาณเพื่อการบาบัดโรค
เฉียบพลันและโรคเรื้อรังร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การวินิจฉัยโรค การนวดเพื่อการบาบัดโรค และการ
ให้คาแนะนาเรื่องท่ากายบริหารและพฤติกรรมที่เหมาะสม การส่งต่อผู้ป่วย การนวดส่งเสริมสุขภาพ
การนวดไทยสาหรับนักกีฬา การนวดฝ่าเท้า การนวดน้ามัน การนวดประยุกต์อื่นๆ
Skills and techniques for finger strengthening, massage on pressure points
for treatment of both acute and chronic conditions in combination with herbal
medicines, diagnosis, therapeutic massage and advice on appropriate exercise and
behavior, patient referral, health promotion massages, massage for sport players, foot
massage, oil massage and applied alternative massages
65731960

การผดุงครรภ์ไทย 1
3(2-3-4)
Midwifery for Thai Traditional Medicine I
บทบาทหน้าที่ จริยธรรมและจรรยาบรรณของผดุงครรภ์ไทย กายวิภาคและสรีรวิทยา
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ การดูแลมารดาและทารกในระยะก่อนคลอด ระหว่าง
คลอดและหลังคลอด การดูแลตนเองของหญิงมีครรภ์ ความเชื่อและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกิด การ
วิเคราะห์หาความผิดปกติของมารดาและทารก การทาคลอดตามหลักการแพทย์แผนไทย การส่งต่อผู้ป่วย
Role, morality and ethics of midwifery for Thai Traditional Medicine,
anatomy and physiology of pregnancy, fertilization and pregnancy, Prenatal, perinatal
and postnatal care for mother, fetus and baby, self care of pregnant women, belief and
culture about birth, abnormal pregnancy and childbirth detection, child delivery by Thai
Traditional method and referral of mother and child
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65732060

การผดุงครรภ์ไทย 2
2(1-3-4)
Midwifery for Thai Traditional Medicine II
หลักการและวิธีการแพทย์แผนไทย วิธีการแพทย์พื้นบ้านไทย ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
หญิงหลังคลอด การอยู่ไฟหลังคลอด หลักจริยธรรม จรรยาบรรณของผดุงครรภ์ไทย
Principles and Thai traditional medicine methods ,Thai folk medicine
methods of health promotion and care for pregnant and postpartum woman, lying near
the fire after childbirth, ethical principles and code of ethics of midwifery for Thai
traditional medicine
65742160

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
4(0-12-6)
Thai Traditional Medicine Practice
การปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล ด้านการซักประวัติ
การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วย ด้วย
การผสมผสาน ระหว่าง การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์เสริม และการแพทย์
ทางเลือก ด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมของแพทย์แผนไทย การให้สุขศึกษา ตามหลักการแพทย์แผนไทย
ทักษะในการสื่อสาร และ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับบุคคลากรทางการแพทย์
Practice training in public health service hospital, patient history taking,
physical examination, diagnosis, treatment, health promotion and rehabilitation for
patients by a combination of Thai traditional medicine, modern medicine,
complementary and alternative medicine under morality and ethical principles of Thai
traditional medicine, Health education according to Thai traditional medicine principle,
communication skills and human relationship between patients and health personnel
65742260

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
3(0-9-3)
Thai Traditional Pharmacy Practice
การปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมไทยในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล
สถานพยาบาล สถานผลิตยา และร้านขายยา ทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย
กับบุคลากรทางการแพทย์ ตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพเภสัชกรรมไทย
Practice in hospital, medical care service, pharmaceutical unit, herbal
medicine drug store, communication skills and human relationship between patients
and public health personnel by ethical principles and code of ethics of Thai traditional
pharmacy
65742360

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
3(0-9-3)
Thai Traditional Massage Practice
การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลด้านการนวดไทยและโรงพยาบาล การนวดบาบัดโรค
ตามทฤษฎีการนวดไทย การใช้สมุนไพร การประคบร้อน การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
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ทักษะในการสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย กับบุคลากรทางการแพทย์ ตามหลัก
จรรยาบรรณในการนวด
Practice in Thai Traditional massage clinics and hospital, practice on
therapeutic massage to cure disease by the theory of Thai Massage, herbal uses, hot
compressing, physical exercise advice, communication skill and human relationship
between patients and public health personnel by code of ethics of Thai traditional
massage
65742460

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย
2(0-6-3)
Thai Traditional Midwifery Practice
การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลด้านผดุงครรภ์ไทย ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของ
ผดุงครรภ์ไทย ทักษะในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย กับบุคลากรทางการแพทย์
Practice in hospital, Thai traditional midwifery practice according to
morality and ethical principles of midwifery for Thai traditional medicine,
communication skill and human relationship between patients and public health
personnel
65742660

ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
3(0-9-3)
Integrated Thai Traditional Medicine Practice
การบูรณาการหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ในการ
ซักประวัติ การตรวจร่างกาย การจาแนกโรค การวินิจฉัยโรคและการบันทึกเวชระเบียน การรักษาด้วย
สมุนไพร การนวดไทย และธรรมชาติบาบัด การเทียบโรคระหว่าง การแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน การวางแผนดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ การให้คาแนะนา การดูแล
มารดาขณะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด การส่งต่อผู้ป่วย การผลิตยาสมุนไพร การควบคุมและประเมิน
คุณภาพการผลิตยาแผนไทยตามมาตรฐานการผลิตที่ดี
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Integration of principles, concept and knowledge of Thai Traditional
Medicine, application in history talking, physical examination, differential diagnosis,
diagnosis and medical recording, treatment by herbal drugs, Thai massage and natural
therapy, disease comparison between Thai Traditional Medicine and modern medicine,
health care planning for patients, disease prevention and health promotion, patient
counseling, maternal health care during pregnancy and post natal period, patient
referring, herbal drug production, quality control and assessment of Thai Medicine
production under Good Manufacturing Practice
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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เอกสารแนบหมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) นางสาวพรรณภัทร อินทฤทธิ์ สังกัดคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
พรรณภัทร อินทฤทธิ์, สุนันทา โอศิริ , วรัมพา สุวรรณรัตน์, สถาพร บัวธรา, พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ
และมยุรี พิทักษ์ศิลป์. (2558). การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย. ในการ
ประชุมวิชาการ ประจาปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
แห่งชาติ ครั้งที่ 12 “งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12” (หน้า 68). นนทบุรี: กรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.
(2) นางสาวชลกร ขวัญชัยนนท์ สังกัดคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
Cholakorn, K. (2014). The collections of herb drugs formular recipes in Chantaburi
province, Thailand. In Proceeding of The 1st International Symposium on
Traditional and Alternative Medicine under the theme of “An integration of
Traditional Healing and Western Medicine” (p. 34). Ubon Ratchathani: Ubon
Ratchathani Rajabhat University.
(3) นางสาวชลิยา ใจเย็น สังกัดคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
Chaliya J., Promsuk J., Naohiko A., Anusorn L., Sunhapas S., & Chutima S. (2015).
Interaction of green tea catechins with renal organic cation Transporter 2.
Xenobiotica, pp.1-10. Taylor & Francis, UK.
(4) นางสาวอัจฉราวรรณ ยิม้ ยัง สังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
ไม่มี
(5) นางลัดดา เชาว์ศิลป์ สังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
ไม่มี
หมายเหตุ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลาดับที่ (4) และ (5) เป็นอาจารย์ประจาวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ขอรับการยกเว้นผลงานทางวิชาการ ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค
ในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คนต้องมีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจาของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจาเป็นบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

เอกสารแนบหมายเลข 3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาสังกัดคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะพิสัย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
 
การสื่อสาร

 

 

 

 

22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อ
 
การสื่อสาร

 



 



24110159 จิตวิทยาในการดาเนินชีวิต
และการปรับตัว









99910259 ภาษาอังกฤษระดับ
มหาวิทยาลัย

 

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะพิสัย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
30610659 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรักษ์
30210159 คณิตคิดทันโลก
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาสังคม
59810259 เวชศาสตร์การท่องเที่ยว
ทางทะเล
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
79018159 สารสนเทศทางสุขภาพใน
ชีวิตประจาวัน
85111059 การออกกาลังกายเพื่อ
คุณภาพชีวิต
30310759 เคมีพื้นฐาน

 



 

 

 



 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 













รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะพิสัย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1

 

31620259 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพ
65110259 เภสัชพฤกษศาสตร์และ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
65124359 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน
65130359 เภสัชเวท
 
65130859 เวชศาสตร์ทั่วไป
 
65132959 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ

เบื้องต้น




 

  






 
 







 

 



    
   


 

 





  



 

 









  



รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะพิสัย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
65710160 ปรัชญาการแพทย์แผนไทย
และการสร้างเสริมสุขภาพ



  

 

  



 

65710460 ระบบสุขภาพของประเทศ



 

 

  



  

65710560 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

สาหรับการแพทย์แผนไทย

  

 



 

 

  

    



  

 

  

    



 

 

  



  



 

 

  



  



  

 

  

    

65720360 สุขภาพจิตสาหรับ
การแพทย์แผนไทย
65730260 กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
65730660 สัมมนาทางแพทย์แผนไทย
65730760 ระเบียบวิจัยทางการแพทย์
แผนไทย
65732560 การตรวจร่างกายและ
วินิจฉัยโรคสาหรับแพทย์แผนไทย

 

       

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะพิสัย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
65741560 โครงงานพิเศษทางด้าน

การแพทย์แผนไทย
68010359 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

 


 

  

 

68021159 สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับ
 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
68021359 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับ


วิทยาศาสตร์สุขภาพ
68024259 พยาธิวิทยาสาหรับ


การแพทย์แผนไทย
79223559 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
  

65720860 เวชกรรมไทย 1

  
 
65720960 เวชกรรมไทย 2

  
 

 










 

 



 

 







 
  
  






    
     

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะพิสัย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
65721260 เภสัชกรรมไทย 1



  

 

  

   

65731060 เวชกรรมไทย 3



  

 

  

     

65731160 เวชกรรมไทย 4



  

 

  

     

65731360 เภสัชกรรมไทย 2



  

 

  

   



65731460 เภสัชกรรมไทย 3



  

 

  

   



65731660 การนวดไทย 1



  

 

  

    

65731760 การนวดไทย 2



  

 

  

    



65731860 การนวดไทย 3



  

 

  

    



65731960 การผดุงครรภ์ไทย 1



  

 

  

    

65732060 การผดุงครรภ์ไทย 2



  

 

  

    

  

 

  

     

  

 

  

 

65742160 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวช

กรรมไทย
65742260 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เภสัชกรรมไทย

 





รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะพิสัย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
65742360 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ

นวดไทย
65742460 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ

ผดุงครรภ์ไทย
65742660 ฝึกบูรณาการประสบการณ์
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
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ผลการเรียนรู้ Learning Outcome (LO)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
(ข้อ 1-2 เป็นผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ข้อที่ 3 เป็นต้นไปเป็นผลการเรียนรู้วิชาชีพ)

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตทั้งในการดารงตนและการปฏิบัติงานบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
(3) มี ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(4) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย
ตลอดจนสิทธิในการปฏิบัติการของแพทย์แผนไทย โดยคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
2. ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่
ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
(2) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
(3) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และ
สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้และทักษะในกระบวนการวิจัย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
(3) ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมาก
ขึ้น สามารถนาไปสู่การปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย การสอน และการเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง
(4) สามารถสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล สรุปจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และนาข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง เพื่อให้มีคุณภาพในการให้บริการทางการแพทย์แผนไทย
(5) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
วิธีการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม วิชาชีพและมี
ความเป็นไทย
(2) มีภาวะผู้นา และสามารถทางานเป็นทีม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ
ทางานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอื่นได้
(4) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และสถานการณ์เฉพาะหน้า
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
แปลความหมายข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน การเขียน และเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารข้อมูล การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อการแสวงหาความรู้ การรวบรวม
การประมวล การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้อมูล
6. ด้านทักษะพิสัย
(1) มีความสามารถในการตรวจ การวินิจฉัย การบาบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริม
และการฟื้นฟูสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย
(2) มีความสามารถในการเตรียมยา การผลิตยา การปรุงยา การจ่ายยา และการควบคุมคุณภาพ
ของยาแผนไทยให้มีคุณภาพตามหลักสากล
(3) มีความสามารถในการตรวจ การวินิจฉัย การบาบัดและการรักษาสุขภาพของหญิงมีครรภ์ ทั้งใน
ระยะตั้งครรภ์ และระยะหลังตั้งครรภ์ ด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย
(4) มีความสามารถในการตรวจ การวินิจฉัย การบาบัดและการรักษาโรคแก่ผู้ใช้บริการ โดยใช้
ศิลปะการนวดไทย

เอกสารแนบหมายเลข 4
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Thai Traditional Medicine
Program in Thai Traditional Medicine
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Thai Traditional Medicine
Program in Thai Traditional Medicine
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

หมายเหตุ

คงเดิม

ปรับเพิ่ม
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โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.5) วิชาคอมพิวเตอร์
1.6) กลุ่มวิชาเลือก

12
3
3
4
3
5

30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ
107 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
54 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาชีพ
53 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาชีพ
41 หน่วยกิต
2.2.2) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต
4
หน่วยกิต
บัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า
1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ 7
หน่วยกิต
สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิต
2.1) พื้นฐานวิชาชีพ
57
หน่วยกิต
2.2) วิชาชีพ
51
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

ปรับชื่อกลุ่มวิชา

ปรับเพิ่ม

คงเดิม
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวสุนันทา โอศิริ
- Ph.D. (Pharmacy)
- ภ.ม.
- ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล)
- ภ.บ.
- น.บ.

2. นางอัจฉราวรรณ จันทร์เทียน
- ส.ม.
- วท.บ. (สุขศึกษา)
- ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

3. นางสาวเครือวัลย์ แพทนัทธี
- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
- ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

4. นายวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต
- พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

5. นางสาวเบญญานันทน์ พิมพกรรณ์
- พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวพรรณภัทร อินทฤทธิ์

หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลง

- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

2. นางสาวชลกร ขวัญชัยนนท์
- วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
- วท.บ. (สุขศึกษา)
- ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

3. นางสาวชลิยา ใจเย็น
- วท.ม. (สรีรวิทยา)
- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

4. นางสาวอัจฉราวรรณ ยิ้มยัง
- ส.ม.
- วท.บ. (สุขศึกษา)
- ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

5. นางลัดดา เชาว์ศิลป์
- ส.ม.
- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุม่ พื้นฐานวิชาชีพ
303107 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6) 30310759
306100 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6) 30610059
316202 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(2-0-4) 31620259
651202 เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-4) 65110259
651203 เภสัชเวท
3(2-3-4) 65130359
651309 ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น
2(1-4-1) 65132959
652204
652305
657101

เวชศาสตร์ทั่วไป
การดูแลรักษาแบบองค์รวม
ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้าง
เสริมสุขภาพ

4(2-4-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

หมายเหตุ

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เคมีพื้นฐาน
ชีววิทยาทั่วไป 1
ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เภสัชเวท
ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(1-2-3)

65130859 เวชศาสตร์ทั่วไป

4(2-4-6)

65710160 ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริม
สุขภาพ

2(1-2-3)

เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
แก้ไขหน่วยกิต
เปลี่ยนรหัส
ลด
เปลี่ยนรหัส
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
657202
657203
657204
657305
657325

657407

ชื่อวิชา
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย
สุขภาพจิตสาหรับการแพทย์แผนไทย
ระบบสุขภาพของประเทศ
การฝึกงานในชุมชนสาหรับแพทย์แผนไทย
การตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค

ระเบียบวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3(2-2-5)

หมายเหตุ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
65710560 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสาหรับการแพทย์ 2(2-0-4)
แผนไทย
65730260 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์
2(2-0-4)
แผนไทย
65720360 สุขภาพจิตสาหรับการแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
65710460 ระบบสุขภาพของประเทศ
1(1-0-2)
65732560 การตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคสาหรับ
แพทย์แผนไทย
65730660 สัมมนาทางแพทย์แผนไทย

2(1-2-3)

65730760 ระเบียบวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

3(2-2-5)

2(1-2-3)

เพิ่ม
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
ลด
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนกลุ่ม
(จากกลุ่มวิชาชีพ)
เปลี่ยนรหัส
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
รหัสวิชา

680103
680211
680213
680242
703313
792235
- กลุ่มวิชาชีพ
657108
657112

ชื่อวิชา

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต

หมายเหตุ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
65741560 โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย

หน่วยกิต
3(0-9-6)
4(3-3-6)
3(2-3-4)

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส

3(2-3-4)
4(3-2-7)

เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
พยาธิสรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
เภสัชวิทยาเบื้องต้น

4(3-3-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

68010359 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
68021159 สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
68021359 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
68024259 พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
65124359 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
79223559 เภสัชวิทยาเบื้องต้น

เวชกรรมไทย 1
เภสัชกรรมไทย 1

3(2-3-4)
4(3-2-7)

65720860 เวชกรรมไทย 1
65721260 เภสัชกรรมไทย 1

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนกลุ่ม
(จากกลุ่มวิชาชีพ)
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส

81

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

657116
657209
657213
657217
657310
657314
657318
657319
657406

657411

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

การนวดไทย 1
เวชกรรมไทย 2
เภสัชกรรมไทย 2
การนวดไทย 2
เวชกรรมไทย 3
เภสัชกรรมไทย 3
การนวดไทย 3
การผดุงครรภ์ไทย 1
สัมมนาทางแพทย์แผนไทย

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
3(2-3-4)
2(1-2-3)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

65731660
65720960
65731360
65731760
65731060
65731460
65731860
65731960

เวชกรรมไทย 4

3(2-3-4)

65731160 เวชกรรมไทย 4

การนวดไทย 1
เวชกรรมไทย 2
เภสัชกรรมไทย 2
การนวดไทย 2
เวชกรรมไทย 3
เภสัชกรรมไทย 3
การนวดไทย 3
การผดุงครรภ์ไทย 1

หมายเหตุ
หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
3(2-3-4)

3(2-3-4)

เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนกลุ่ม
(เป็นกลุ่มพื้นฐาน
วิชาชีพ)
เปลี่ยนรหัส
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รหัสวิชา
657415

ชื่อวิชา
โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย

หน่วยกิต
3(0-3-6)

รหัสวิชา

657420
657421
657422
657423
657424

การผดุงครรภ์ไทย 2
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย

2(1-3-4)
4(0-12-0)
3(0-9-0)
3(0-9-0)
2(0-4-0)

65732060
65742160
65742260
65742360
65742460

ชื่อวิชา

การผดุงครรภ์ไทย 2
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย

65742660 ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย

หมายเหตุ
หน่วยกิต
เปลี่ยนกลุ่ม
(เป็นกลุ่มพื้นฐาน
วิชาชีพ)
เปลี่ยนรหัส
2(1-3-4)
เปลี่ยนรหัส
4(0-12-6)
เปลี่ยนรหัส
3(0-9-3)
เปลี่ยนรหัส
3(0-9-3)
2(0-6-3)
เปลี่ยนรหัส
3(0-9-3)

เพิ่ม
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
- วิชาเลือกเสรี
651207 การแพทย์ทางเลือก
651305 พืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
651408 การจัดการบริการสุขภาพแผนไทย
652116 การดูแลสุขภาพและบาบัดเบื้องต้นโดย
ศาสตร์กดจุดสะท้อนที่ใบหู
652117 สมุนไพรในชีวิตประจาวัน
652118 การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
652309 การบาบัดด้วยเครื่องหอม
652310 จิตและสมาธิเพื่อสุขภาพ
652411 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์จีน
652412 การวินิจฉัยเบื้องต้นของศาสตร์การแพทย์
แผนจีน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ
หน่วยกิต

2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

ลด
ลด
ลด
ลด

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ลด
ลด
ลด
ลด
ลด
ลด
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เอกสารแนบหมายเลข 5
(สำเนำ)
คำสั่งคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ที่ ๐๐๘/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
-------------------------------------------------------------------

เพื่อให้กำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์
แผนไทย เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ อำศัยอำนำจ ข้อ ๑๑ (๑) ของคำสั่งมหำวิทยำลัย
บูรพำ ที่ ๓๕๐๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง กำรมอบอำนำจของอธิกำรบดีด้ำนกำร
บริหำรทั่วไป ให้รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี หัวหน้ำส่วนงำน หัวหน้ำส่วนงำนภำยใน หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยในปฏิบัติกำรแทน ประกอบกับคำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง กำรมอบอำนำจให้หัวหน้ำ
ส่วนงำนปฏิบัติกำรแทน จึงขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร ที่ ๐๔๗/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ และแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
๑. คณบดีคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒนำ ชยธวัช
๓. รองศำสตรำจำรย์สุนันทำ โอศิริ
๔. นำงบัวคลำย ตันกิมหงษ์
๕. ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
๖. ดร.อุทัยวรรณ เจริญสุข
๗. นำงอัจฉรำ อำศิรพจน์มนตรี
๘. นำงสำวอัจฉรำวรรณ ยิ้มยัง
๙. นำงลัดดำ เชำว์ศิลป์
๑๐. นำงสำวภควรรณ เหล่ำบัวดี
๑๑. นำงสำวเครือวัลย์ แพทนัทธี
๑๒. นำยทวีรัตน์ ทับทิมทอง
๑๓. นำงสำวพลอยชนก ปทุมำนนท์
๑๔. นำงสำวชลกร ขวัญชัยนนท์
๑๕. นำงสำวพรรณภัทร อินทฤทธิ์
๑๖. นำงสำววรัมพำ สุวรรณรัตน์
๑๗. นำงจุฬำลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรประเภทผู้แทนองค์กรวิชำชีพ
กรรมกำรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร
/ให้คณะกรรมกำร...
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ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดังนี้
๑. ปรับปรุงหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย
๒. ดำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงจุฬำลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี)
นักวิชำกำรศึกษำ

วิชำญ เกิดวิชัย
(นำยแพทย์วิชำญ เกิดวิชัย)
คณบดีคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
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เอกสารแนบหมายเลข 8
สรุปผลข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาพรวมของหลักสูตร
- ไม่แตกต่างจากหลักสูตรเดิมมากนัก
- ควรปรับลดจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรลง
- หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ
รายวิชาที่ควรปรับปรุงและรายวิชาที่ควรเพิ่มเติม
- รายวิชา 70331359 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 3 (2-2-5) ควรแยกรหัสวิชา
- รายวิชาอาหารและโภชนาการ เสนอเป็นวิชารหัสคณะ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพแพทย์แผนไทย
- รายวิชาการจัดบริการสุขภาพแพทย์แผนไทย ควรเป็นรายวิชาบังคับ
- รายวิชามีความสอดคล้องกับร่าง มคอ. 1 และ มคอ.2 ของคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
- รายวิชาฝึกงาน ควรกาหนดให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสภาการแพทย์แผนไทย
การจัดลาดับรายวิชาและหมวดวิชา
ไม่มีข้อเสนอแนะ
อื่น ๆ
- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน

103

