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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program
หลักสูตร พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

1200
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
พทป.บ.
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
B.ATM.

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย หรือนิสติ ต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
6.2 คณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 16 วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 55(6/2556) วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
6.6 สภาการแพทย์แผนไทย รับรองหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 6-4/2557 วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 แพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถานพยาบาลทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
8.2 อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันการศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หรือองค์กรอื่น
8.3 ประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8.4 ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
8.5 เจ้าหน้าที่สง่ เสริมและให้บริการด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

ชื่อ – สกุล
นายปวีณ คันศร

นางสาวมนต์วลี ชานาญยา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
11014008XXXXX

15707000XXXXX

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

วท.ม.

วท.บ.
วท.ม.

พทป.บ

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
(การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก)
แพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
(การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก)
แพทย์แผนไทยประยุกต์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จการศึกษา
(พ.ศ.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551
2555

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

2551
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
10.2 หน่ ว ยงานราชการตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มมื อ ในการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับกระทรวงสาธารณสุข
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน กาลังมุ่งไปสู่การเปิดตลาดการค้าเสรี
การติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจะขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น การให้บริการทุกรูปแบบจะต้องเน้น
คุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ สอดรับกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่ประเทศไทยกาลังจะเข้าสู่เสรีประชาคมอาเซียน (ASEAN) นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีนโยบาย
ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทย เป็ น ศู น ย์ ก ลางการรั ก ษาพยาบาล และบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก รู ป แบบหรื อ
Medical Hub จึงมีการมุ่งเน้นทั้งด้านการผลิตบุคลากร การปรับปรุงรูปแบบการให้บ ริการ และการ
พั ฒ นายาสมุ น ไพรไทยในการใช้ รั ก ษาพยาบาลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น ควบคู่ กั บ การใช้
ยาแผนปัจจุบัน โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ ได้มีป ระกาศบัญ ชีย าจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2556 โดยรายการยาในบัญชียาจากสมุนไพรประกอบด้วยยา 2
กลุ่ม คือ 1) ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ 54 รายการ 2) ยาพัฒนาจากสมุนไพร 35 รายการ รวม
ทั้งสิ้น 89 รายการ เพื่อให้ประชาชนสนใจและหันกลับมาใช้ยาสมุนไพรไทย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาของไทยอีกด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วั ฒนธรรมการดู แ ลรัก ษาสุ ข ภาพด้ วยศาสตร์ก ารแพทย์ แ ผนไทยอยู่ คู่สั ง คมไทยมาอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งยาวนาน แม้ ปั จ จุ บั น การแพทย์ แ ผนตะวั น ตกจะมี บ ทบาทอย่ า งมาก ในระบบสุ ข ภาพ
ของประเทศ แต่การแพทย์แผนไทยก็ยังมีส่วนในการรับใช้คนไทยมาโดยตลอด ยิ่งในปัจจุบันกระแส
ความนิยมในการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติกาลังเพิ่มสูงขึน้ เรื่อยๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสั่งสม และถ่ายทอดสืบต่อกันมา ก็จะยิ่งมี
บทบาทสู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ทั้ ง ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพประชาชนและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศโดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาไว้ว่าให้มีระบบบริการการแพทย์แผนไทยที่มี
มาตรฐาน และคุณภาพทัดเทียมกับระบบบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน การผลิตยาไทยและยาสมุนไพร
ทุกระดับมีคุณภาพและมาตรฐาน มีมูลค่าและปริมาณการใช้ยาไทย และยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น เพื่อลดการ
พึ่งพายาและเวชภัณฑ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทย
สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาให้ระบบการแพทย์แผนไทยมี
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ประสิทธิผล ปลอดภัย น่าเชื่อถือและคุ้มค่า ทั้งในด้านองค์ความรู้ กาลังคน การบริการ และพัฒนา
ศักยภาพและมาตรฐานของยาสมุนไพรและอุตสาหกรรมยาไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในฐานะที่ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ภ าคที่ ยั ง ประสบปั ญ หา
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
จึงได้กาหนดเป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครบทุกสาขาวิชา
ให้ออกไปรับใช้สังคมและชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และจัดท า
โครงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ การพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะ
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ที่ให้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ของ
ประชาชนด้านสุขภาพและอนามัยโดยที่บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จะต้องมีปริมาณที่เพียงพอ
และมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นผลิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีความรู้ความสามารถในการ
วิเ คราะห์โ รค หาสาเหตุ วินิจฉั ย และรัก ษาโรค ให้เ ป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยเล็งเห็น
ความสั มพั นธ์ ระหว่างการนาภูมิปัญ ญาด้ านการแพทย์แ ผนไทย มาใช้ผสมผสานเข้ากั บ วิท ยาการ
สมัยใหม่ รวมถึงการวิจัย และพัฒนาเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาของชุมชน สามารถเป็นผู้นาในการแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนาเอาสมุนไพรพื้นบ้านที่
มีในท้องถิ่นมาใช้เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของคนในท้องถิ่น โดยทางานร่วมกับวิชาชีพอื่น นอกจากนีจ้ ะต้อง
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่
ระดับจุลภาคจนถึงระดับมหภาค
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ
12.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ มีความรู้ทางการแพทย์แผนไทย
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้ยั่งยืน
12.2.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับ และจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์แผนไทยประยุ กต์
ที่ตรงกับความต้องการของพืน้ ที่ในเขตภาคเหนือตอนบนให้สามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้
12.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้มีจิตสานึกในการสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทยและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน เป็นที่พึ่งพาของชุมชนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพอย่างเป็นระบบ
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12.2.4 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทุกสาขาวิชา
12.2.5 เพื่อทาการศึกษาวิจัย นาไปพัฒนาระบบสาธารณสุขในเขตภาคเหนือตอนบนให้
ได้มาตรฐานสากล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
13.1.1.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
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13.1.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์
002124 ปริทัศน์ศลิ ปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
13.1.1.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
005171 ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
13.1.1.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
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004158 ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดบินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Daily Life

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

13.1.1.5 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology around Us
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13.1.1.6 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
13.1.1.7 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
003134 อารยธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
13.1.1.8 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
13.1.1.9 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
13.1.1.10 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
006144 อาหารและวิถีชีวติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
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244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
247111 ชีวสถิติ
Biostatistics

4(3-3-8)
3(2-2-5)

13.1.2.2 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(3-2-6)
Microbiology and Parasitology
363218 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
366213 พยาธิวิทยา
3(2-3-6)
Pathology
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
13.1.2.3 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์
341211
พฤกษศาสตร์การแพทย์
Medical Botany

3(2-2-5)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปจานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยมี อธิ ก ารบดี เ ป็ น
ประธาน คณบดี / ผู้ อ านวยการเป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการเป็ น กรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
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2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยมี รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อานวยการเป็นกรรมการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน กากับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียน
การสอน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทน
จากสาขาหรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระ
ของวิชา การจัดตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ
2) แต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ระสานงาน หรื อ ผู้ จั ด การรายวิ ช าทุ ก วิ ช า เพื่ อ ท าหน้ า ที่
ประสานงานการวิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนือ้ หาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ
ปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เชี่ยวชาญวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยบูรณาการระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน และ
การแพทย์แผนไทย ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
การมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ถือเป็นภาระสาคัญ
ระดับชาติ การพัฒนามนุษย์และสังคมที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล จึงเป็นเรื่องที่ครอบคลุม
ทุกส่วน การที่จะพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้เข้มแข็งนัน้ ประกอบด้วย แนวคิดการเสริมสร้าง
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการวิจัยพัฒนา
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาบทบาทองค์กรท้องถิ่น สร้างและปลูกจิตสานึกให้ตระหนักใน
การดูแลสุขภาพตนเอง การเสริมสร้างคุณภาพของคน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมนั้น
ถือเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาระบบสุขภาพ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพของกลุ่มประชากรในเขตภาคเหนือตอนบน ที่เครือข่ายบริการสุขภาพเข้าไปดูแลยังไม่ครอบคลุม
ทั่วถึง การที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนได้นั้น ต้องประกอบด้วยแนวคิดการปรับเปลี่ย นหรือ
ส่งเสริมพฤติก รรมสั งคม/ชุมชน การพั ฒนาบทบาทองค์ก รท้องถิ่น การสร้างและปลูก จิตสานึก ให้
ตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 โดยให้ความสาคัญ
กับการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มี
ความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุ ขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและ
การกระจายบุคลากร ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มปี ระสิทธิภาพและยั่งยืน
การให้ บ ริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทยในงานบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข มี ค วามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยจึงเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น เพราะนอกจากเป็นการใช้ภูมิปัญญาไทย
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพแล้ ว ยั ง เป็ น แนวทางในการเลื อ กรั บ บริ ก ารอี ก ทางหนึ่ ง ส าหรั บ
ผูร้ ับบริการ ดังนัน้ จึงควรมีการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยที่มคี ุณภาพ มีความรูค้ วามสามารถ
ในการทาเวชปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน เป็นระบบและครบวงจร และสามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟู เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและ
สังคม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสอดรับกับนโยบายของรัฐที่จะผลักดัน
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ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และบริการสุขภาพทุกรูปแบบหรือ Medical Hub และ
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการต่อการท าเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ ติดตามวิทยาการใหม่ๆพัฒนา
องค์ความรูท้ างการแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างต่อเนื่อง
(2) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลความรูท้ างวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์
เข้ากับความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการ
พัฒนางานในความรับผิดชอบได้อย่างมีเหตุผล เป็นองค์รวมและสร้างสรรค์
(3) มี คุ ณ ธ รรม จริ ย ธ รรม และเจตคติ อั น ดี ง าม ต่ อ การป ระกอบ วิ ช าชี พ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
(4) มี มนุ ษ ยสั มพั นธ์ ดี สามารถท างานร่ ว มกั บ บุ คลากรสาขาวิ ช าชี พอื่ นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานให้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1 แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
. หลักสูตรให้มมี าตรฐานตามที่
สกอ. กาหนด สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

กลยุทธ์
(1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
(2) ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานของ สกอ.
(3) ติดตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

(1)
(2)
(3)
(4)

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
เอกสารหลักสูตร
เอกสารประกอบหลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
หน่วยงานผูใ้ ช้บัณฑิต
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
2 แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ งั้ 6
ด้านของ สกอ.

กลยุทธ์
(1) พัฒนาอาจารย์ผสู้ อนโดยเน้น
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ทั้ง 6 ด้าน
(2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
การเรียนรูด้ ้วยตนเองของ
นิสิต

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

3 แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ
พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

(1) พัฒนาการเรียนรูข้ องนิสติ ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.
(2) บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการ
บริการวิชาการและการวิจัย
(3) จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติโดยเน้นให้นสิ ิต
ฝึกทักษะและความชานาญใน
วิชาชีพอย่างเพียงพอ และ
ต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
(4) พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ ที่

(1)

(2)

(3)

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนา อาจารย์ผสู้ อน ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ั้ง 6
ด้าน
การจัดสัมมนาการจัดการ
เรียนการสอน
การจัดระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูโ้ ดย
คณาจารย์ นิสิต และ
ผู้เกี่ยวข้อง
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และศึกษาดูงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผลการเรียนรู้
ความพึงพอใจของอาจารย์
และนิสิตต่อสิง่ สนับสนุนการ
เรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนการพัฒนานิสิตให้มี
ความพร้อมในการเรียนการ
สอนทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
รายวิชาที่จัดให้มีการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การบริการวิชาการ
และการวิจัย
ร้อยละของรายวิชา
ภาคปฏิบัติที่เน้นให้นิสติ ฝึก
ทักษะและความชานาญใน
วิชาชีพอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง

15
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

4 แผนการพั ฒ นาคณาจารย์ ใ ห้ มี
ความรู้ และทักษะด้านการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

เ น้ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
บุ ค ลากรในสถานพยาบาล
สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
หน่วยงานราชการและองค์กร
เอกชน
(5) พัฒนาทักษะด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของอาจารย์
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

(4) ร้อยละของสถานพยาบาล
หน่วยงานราชการและ
องค์กรเอกชนที่เป็นแหล่งฝึก
ที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน
(5) ร้อยละของอาจารย์และ
ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึกที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขใน
แต่ละปี

(1) จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(2) จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์
ด้านการจัดทาวิจัย
(3) จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์
ด้านบริการวิชาการ
(4) จัดอบรมและปฐมนิเทศ
อาจารย์พ่เี ลีย้ งแหล่งฝึกงาน
ก่อนนิสติ ฝึกงาน

(1) จานวนคณาจารย์ท่ไี ด้ผา่ น
การอบรมจัดการเรียนการ
สอน
(2) จานวนคณาจารย์ท่ไี ด้ผา่ น
การอบรมการจัดทาวิจยั
(3) จานวนคณาจารย์ท่ไี ด้ผา่ น
การบริการวิชาการ
(4) จานวนอาจารย์พี่เลีย้ งแหล่ง
ฝึกงานที่ได้ผา่ นการจัดอบรม
และปฐมนิเทศก่อนนิสติ
ฝึกงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ชั้นปีท่ี 1-4 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม ของทุกปีการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม ของทุกปีการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม/หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ นไปตามระเบี ยบการสอบคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าศึ กษาในระดั บ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยพะเยา และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
พืน้ ฐานความรูด้ ้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา
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2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2557
2558
2559
2560
2561
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 3
20
20
20
ชั้นปีที่ 4
20
20
รวม
20
40
60
80
80
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
20
2.7 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

ปีงบประมาณ

2557

2558

2559

2560

2561

1,580,000
1,080,000
500,000

2,300,000
1,800,000
500,000

3,200,000
2,700,000
500,000

4,100,000
3,600,000
500,000

5,000,000
4,500,000
500,000

800,000
200,000
250,000
350,000
240,000

900,000
300,000
250,000
350,000
340,000

1,000,000
300,000
350,000
450,000
340,000

1,000,000
300,000
350,000
450,000
340,000

1,000,000
300,000
350,000
450,000
340,000

2,028,000
1,000,000

2,770,000
1,000,000

3,080,000
1,000,000

3,370,000
1,000,000

3,400,000
1,000,000

1,028,000

1,770,000

2,080,000

6,436,000

8,740,000

10,360,000

2,370,000
10,840,000

2,400,000
11,800,000

2.8 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
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2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2551
(30)
21
9
(116)
50
60
6
6

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
(30)
21
9
(112)
56
56
6

ไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต

152

148

เกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 86 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวนหน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English

30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

19

001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003134 อารยธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Social Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis

บังคับเลือก

บังคับเลือก

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

001113

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

จานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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002123 ภาษาสังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศลิ ปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
002125 ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
Arts in Daily Life
003131
003132
003133
003135

006140
006141
006142
006143
006144
006145

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยและประชาคมโลก
Thai and the World Community
วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Sciences
คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology around Us

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

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

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

22
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

242103
243101
244103
247111
321232
321233
321323
321331
321334
321335
322302
324322

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวนหน่วยกิต 112 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
56 หน่วยกิต
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
อาการวิทยาและการวินจิ ฉัยโรค
3(2-2-5)
Symptomatology and Diagnosis
การสืบค้นและการดูแลรักษาในเวชศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
Investigations and Management in General Medicine
เภสัชเวท
3(2-2-5)
Pharmacognosy
โภชนาการ
2(2-0-4)
Nutrition
เวชศาสตร์ทั่วไป 1
4(3-2-7)
General Medicine I
เวชศาสตร์ทั่วไป 2
4(3-2-7)
General Medicine ll
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
3(1-4-4)
Principles of Medical Pharmacology
การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเบือ้ งต้น 1
2(1-2-3)
First Aid and Essential Patient Care l

23
341211
361203
363218
365212
366213
367202

321111
321412

321241
321242
321343
321344

321251
321252

พฤกษศาสตร์การแพทย์
Medical Botany
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
พยาธิวิทยา
Pathology
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
กลุ่มวิชาเอก
จานวนหน่วยกิต
บทนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
Introduction to Applied Thai Traditional Medicine
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
Thai Traditional Pharmacy I
เภสัชกรรมแผนไทย 2
Thai Traditional Pharmacy II
เภสัชกรรมแผนไทย 3
Thai Traditional Pharmacy III
เภสัชกรรมแผนไทย 4
Thai Traditional Pharmacy IV
กลุ่มวิชาเวชกรรมแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 1
Thai Traditional Medicine I
เวชกรรมแผนไทย 2
Thai Traditional Medicine II

3(2-2-5)
3(3-2-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-2-6)
3(2-3-6)
56 หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(2-2-5)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
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321353 เวชกรรมแผนไทย 3
Thai Traditional Medicine III
321354 เวชกรรมแผนไทย 4
Thai Traditional Medicine IV
321261
321262
321363
321364

321371

กลุ่มวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย
หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
Thai Traditional Therapeutic Massage I
หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
Thai Traditional Therapeutic Massage II
หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
Thai Traditional Therapeutic Massage III
หัตถเวชกรรมแผนไทย 4
Thai Traditional Therapeutic Massage IV
กลุ่มวิชาการผดุงครรภ์
การผดุงครรภ์

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

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2(2-0-4)

Midwifery
321381
321482
321483
321484

321493

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ
ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์
Practice in Midwifery
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
Practice in Thai Traditional Medicine
ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย
Practice in Thai Traditional Pharmacy
ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย
Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage
กลุ่มวิชาบูรณาการ
การฝึกงาน
Professional Training

2(0-8-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)

6 หน่วยกิต
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

001103
001111
003134*
003136*
242103
243101
004XXX

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
อารยธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
พะเยาศึกษา
Phayao tudies
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
กลุ่มวิชาพลานามัย
Physical Activities
รวม

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(X-X-X)

18 หน่วยกิต
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001112
005171
005172
005173
244103
321111
365222

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวติ
Life Skills
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
บทนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
Introduction to Applied Thai Traditional Medicine
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
1(1-0-2)
3(2-3-6)

19 หน่วยกิต
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321241
321251
321261
361203
363218
367200
00XXXX*
00XXXX

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
เภสัชกรรมแผนไทย 1
Thai Traditional Pharmacy I
เวชกรรมแผนไทย 1
Thai Traditional Medicine I
หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
Thai Traditional Therapeutic Massage I
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
Basic Anatomy
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
รวม

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

21 หน่วยกิต

*หมายเหตุ ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 English for Academic Purposes ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
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321232
321233
321242
321252
321262
324322
366213
341211
00XXXX

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
อาการวิทยาและการวินจิ ฉัยโรค
Symptomatology and Diagnosis
การสืบค้นและการดูแลรักษาในเวชศาสตร์ทั่วไป
Investigations and Management in General Medicine
เภสัชกรรมแผนไทย 2
Thai Traditional Pharmacy II
เวชกรรมแผนไทย 2
Thai Traditional Medicine II
หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
Thai Traditional Therapeutic Massage II
การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเบือ้ งต้น 1
First Aid and Essential Patient Care I
พยาธิวิทยา
Pathology
พฤกษศาสตร์การแพทย์
Medical Botany
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
รวม

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-2-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

22 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
321323
321331
321334
321343
321353
321363
321371

เภสัชเวท
Pharmacognosy
โภชนาการ
Nutrition
เวชศาสตร์ทั่วไป 1
General Medicine l
เภสัชกรรมแผนไทย 3
Thai Traditional Pharmacy III
เวชกรรมแผนไทย 3
Thai Traditional Medicine III
หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
Thai Traditional Therapeutic Massage III
การผดุงครรภ์
Midwifery

3(2-2-5)

รวม

20 หน่วยกิต

2(2-0-4)
4(3-2-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
247111
321335
321344
321354
321364
321381
322302

ชีวสถิติ
Biostatistics
เวชศาสตร์ทั่วไป 2
General Medicine II
เภสัชกรรมแผนไทย 4
Thai Traditional Pharmacy IV
เวชกรรมแผนไทย 4
Thai Traditional Medicine IV
หัตถเวชกรรมแผนไทย 4
Thai Traditional Therapeutic Massage IV
ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์
Practice in Midwifery
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
Principles of Medical Pharmacology

3(2-2-5)

รวม

21 หน่วยกิต

4(3-2-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-8-4)
3(1-4-4)
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
321412
321482
321483
321484
XXXXX
XXXXX

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
Practice in Thai Traditional Medicine
ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย
Practice in Thai Traditional Pharmacy
ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย
Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-2-5)

รวม

21 หน่วยกิต

4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)

ภาคการศึกษาปลาย
321493*

การฝึกงาน
Professional Training

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

*หมายเหตุ ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
ทั กษะการใช้ ภาษาไทย ทั้ งในด้ านการฟั ง การอ่ าน การพู ดและการเขี ยน เพื่ อการสื่ อสาร
โดยเน้นทักษะการเขียนเป็นสาคัญ
Thai language skills in listening, reading, speaking and writing for communication emphasizing
on writing skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพืน้ ฐานเพื่อการสื่อสารใน
บริบททางวิชาการและบริบทอื่น ๆ
English listening, speaking, reading, writing skills and grammar for communicative purposes
in academic contexts and others
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับซับซ้อน เพื่อการสื่อสาร
ในบริบททางวิชาการและบริบทอื่นๆ
More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for
communicative purposes in academic contexts and others
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและการเขียนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน
English skills emphasizing on reading and writing pertaining to student’s academic areas
and research interest
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002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Sciences for Study and Research
ความหมายความสาคัญและประเภทของแหล่งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศต่างๆ การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์บริการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห์และการนาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี เจต
คติที่ดีและมีนสิ ัยในการใฝ่หาความรู้
Meaning and significance of information sources, approaches, and database services
information technology application, selection, synthesis and presentation of information as well as
creating positive attitudes and sense of inquiry in students
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการดาเนิน
ชีวติ ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสาเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของ
ผูม้ ีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวติ ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และคุณค่าต่อสังคม
Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of life, way
of life, valuable experiences, factors leading to success in life and works of outstanding persons as
to apply for creativity and life enhance
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่ มีต่ อ
สังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาอัน
เนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
Knowledge about language Thai society and culture, relation between language and
society and language and culture and language change caused by social and cultural factors
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
ลักษณะและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิด สุนทรีย ะใน
การชมนาฏศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ
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The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable student to
understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
ลักษณะ ความสาคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร์
ทางด้านดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี มารยาทในการเข้าฟัง
ดนตรี การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟังและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และ
ตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Musical characteristics, importance of music development, musical components, lyrics, music
composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and repertoire for musical
performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical performance including the roles
of Thai and Western music in Thai society from the past to the present
002126 ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันประกอบด้วย
ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ ทางสถาปัตยกรรม ด้านการประหยัดพลังงาน คติความเชื่อ
ต่างๆ อันจะนาไปสู่การเห็นคุณค่าของรสนิยมและสุนทรีย์ในการดารงชีวิตที่สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ
ทั้งของไทยและสากล
Recognition of the arts and architecture for application in daily life, topics include visual art,
craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual communication
design, knowledge of architecture in energy-saving management, beliefs concerning appreciation
of values in taste and aesthetics to live in harmony in national and international contexts
003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ความรู้พื้นฐานเกี่ ย วกั บระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิท ธิมนุษ ยชนและสิทธิ
ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนิสติ
Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and basic rights
under the constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual property law, information
technology law, law concerning local administration, law on natural resources and traditional
knowledge preservation and laws concerning contemporary phenomenon and student’s quality of
life
003132 ไทยและประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อน
สมัยใหม่จนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวทีโลกและแนวโน้มในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during various times
stating from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world forum and future
trends
003133 วิถีไทย วิถที ัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสาคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะ
และอัตลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การดารงความเป็นไทย
ในโลกปัจจุบัน
Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the present,
specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the Thai way and
conservation Thai-ness in a changing world
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices,
beliefs and contribution and development are preservative of wisdom
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003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและระดับ
สากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกาลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์กับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relation among politics, economy and society, Thai and international political
development, politics and adjustment of developed countries, the global economics system, impacts
of globalization on politics economy and society, relations between the world system and Thailand.
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดีพลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
และวั ฒนธรรมของจังหวัด พะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การ
วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาด้านต่างๆในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน
History, archeology, social dynamics, politics, economics and culture from the past to
present, factors influencing the changes analytical study of the sustainable development in the
future, globalization and ASEAN communities context
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวั ติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับ กีฬากอล์ฟ
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ
History, definition, importance and physical fitness for golf basic skill training rules and
etiquette of golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความสาคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็นผูน้ า การ
ฝึกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการใช้เ ครื่องอานวยความสะดวก อุปกรณ์
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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History philosophy definition and importance of games type of games basic game
leadership and games participation
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญของการบริหารกาย หลักการออกกาลังกาย กิจกรรมการ
สร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition and importance of body conditioning, principle of exercises, physical
fitness activities and physical fitness test
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่ าเต้นราพื้นเมือง และวัฒนธรรม
การเต้นราของนานาชาติ
History, definition, importance and basic movements of folk dances and international folk
dances
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกี ฬาว่ายน้า การ
ฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬาว่ายน้า
History, definition, importance physical fitness basic skill training rules and etiquette of
swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวั ติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น รูป แบบการเต้นราสากลและ
มารยาทของการเต้นราสากล
History, definition, importance, basic movement, types and etiquette of social dances
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004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับนักกีฬาตะกร้อ
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎ กติกา มารยาทของกีฬาตะกร้อ
History definition, importancephysical fitness basic skill training, rules and etiquette of
takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความหมาย ขอบข่ายและความสาคัญของกิจกรรมนันทนาการในรูป แบบต่างๆตลอดจน
สามารถนากิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์
History philosophy definition and importance of recreation nature of activities and recreation
participation
004158 ซอฟต์บอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาซอฟต์บอล
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอฟต์บอล
History, definition, importance and physical fitness for softball, basic skill training, rules
and etiquette of softball
004159 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาเทนนิสการ
ฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎ กติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance and physical fitness for tennis, basic skill training rules and
etiquette of tennis
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004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายส าหรั บ กี ฬ า
เทเบิลเทนนิส การฝึกทักษะเบือ้ งต้นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition importance and physical fitness for table tennis, basic skill training rules
and etiquette of table tennis
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับบาสเกตบอล
การฝึกทักษะเบือ้ งต้นและ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance and physical fitness for basketball basic skill training rules
and etiquette of basketball
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาแบดมินตัน
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance and physical fitness for badminton, basic skill training, rules
and etiquette of badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาฟุตบอล
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎ กติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, Importance and physical fitness for football, basic skill training rules
and etiquette of football
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004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับวอลเลย์บอลการ
ฝึกทักษะเบือ้ งต้นและ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล
History, definition, importance and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules
and etiquette of volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายสาหรับการป้องกันตัวและกฎ กติกา
มารยาทของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
History, definition, importance and physical fitness for the art of self–defense, basic skill of
the art of self–defense, laws for self–defense, rules and etiquette of the art of self-defense
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเกิ ด พฤติ ก รรม พื้ น ฐานทางชี ว ภาพของพฤติ ก รรมและประเภทของ
พฤติกรรม ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจา การคิดและภาษา
เชาว์ปัญญาและการยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์
ทางสั ง คม พฤติ ก รรมปกติ และการวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ เ พื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน
Concept of human behavior, biology and type of behavior, sensation and perception, state
of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and intelligence
management of emotions and development of motivation, human social behavior, abnormal
behavior, analysis of human behavior case studies for application in daily life
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005171 ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรูค้ วามเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย์
วัยรุ่นและสุขภาพการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการการส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและ
สุ ขภาพ ยาและสุ ขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพการประกั น สุขภาพ ประกั นชีวิต ประกั นอุบัติเ หตุ
ประกันสังคมการป้องกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior and human health
care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental health, medicine
and health, environment and health, health insurance, life insurance, accident insurance, and social
security, protection from danger, accidents, natural disasters and communicable diseases
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและ
สังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการดาเนินชีวติ ที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
Knowledge and skills relating to role, duty and responsibility as a member of a family and
a member of a society, adaptation to changes in a global society, world communication, conflict
management resolutions, methods of creative problem solutions, a good economy and living
conditions and ethics
005173 ทักษะชีวติ
2(1-2-3)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การฝึกทักษะการทางานเป็นทีมที่เน้นการเป็น
ผูน้ าและเป็นผูต้ ามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดา้ นอื่นๆ ของบุคคล
Development of personality both mental and physical characteristics, practice in team
working skills focusing on leader and follower roles, development of public consciousness and other
desirable personal characteristics
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006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สาเหตุ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ผลของการ
เปลี่ ย นแปลงประชากรมนุ ษ ย์ และสิ่ ง แวดล้ อ ม กรณี ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ การ
พัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิต สานึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Relationship between man and the environment, cause of environmental problems, effects
of population change related to environmental problems case studies of global climate change,
natural disasters and encounter, at the global and local scale and the building of environmental
awareness and participation in sustainable environmental management
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
และการประยุกต์ใช้งาน ระบบสานักงานอัตโนมัติ ระบบจานวนและการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูล
และระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, the Internet
and its applications, office automation systems, number system and data representation, data
management and database systems, information systems, programming languages, program
design, artificial intelligent, geographic information system
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับชีวิตประจาวัน เช่น การเงินการธนาคาร การ
ประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อการสารวจและการตัดสินใจ
เบือ้ งต้น
Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, business
and statistics for data collection and decision making
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006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์ เครื่องสาอาง อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจาวันที่
เกี่ ย วข้องกั บ สุ ขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และจัดการเพื่อให้เ กิดความปลอดภัย กั บ สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal product
commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and management
for health and environmental safety
006144 อาหารและวิถชี ีวติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบาทและความสาคัญของอาหารในชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อ
พฤติก รรมการบริโ ภคของไทย เอกลั ก ษณ์และภูมิปัญ ญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่
เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้อ
อาหาร และอาหารและวิถีชีวติ กับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the
world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity and wisdom
of food in Thai, proper food selection according to basic needs, health foods, information for
purchasing food and food and life style according in the age of globalization
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology around Us
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างฉลาด
ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นๆ และการ
ใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการทางานและการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ
รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใช้พลังงานในอนาคต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์
เทคโนโลยีสาหรับรถยนต์ในอนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช้อย่างเหมาะสม
Basic knowledge of energy and technology, energy conservations, intelligent methods for
consuming energy, impact of consuming energy on environment, source of electricity and other
energy, proper, economical and safe methods for consuming energy, principle of selecting air
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conditioner and vehicle, consuming energy in the future, electricity generation by nuclear energy,
mass transportation system, preparation for changing technology and decision making on proper use
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บูรณา
การความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงาน
และไฟฟ้า การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Role of biological science and physical science and integration of earth science in daily
life organisms, environments, chemical substances, energies and electricity, telecommunications,
meteorology, earth and space including, theapplications of science and technology in daily life
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกเคมี จลนศาสตร์เคมี การ
เรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิรยิ าของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน อัลไคน์
สารอะ
โรมาติก ออร์แกนโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลกิ และสาร
ชีวโมเลกุล
Chemical stoichemistry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, kinetic,
nomenclature, preparation and reactions of organic compounds such as alkane, alkene, alkyne,
aromatic compounds, organohalogen, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, amine, carboxylic
acids and their derivatives and biomolecules
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์ พันธุศาสตร์ กระบวนการทางานของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
Structure and function of cells and organelles, genetics, growth, process of living
organisms, evolution, biodiversity, interactions between organisms and environment
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244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 มิติ และ 2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและ
พลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิตและสมบัติของสสาร กลศาสตร์
ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์คลื่นและการสั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า
เบือ้ งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Motion in one-dimensional and two-dimensional change force and law of motion,
work and energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids,
thermodynamics wave phenomena and vibration, optics, electricity and magnetism, basic electric
circuits, modern physics
247111

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ การน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันสถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มการแจกแจงของ
ตั ว สถิ ติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเบื้อ งต้น การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง การแปลผลและการนาเสนอ
สถิติ
Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of statistics
in daily life, descriptive statistics, probability, random variable and probability distribution, sampling
distribution, estimation and hypothesis test, elementary analysis of variance, regression and
correlation analysis, chi-square test, the data interpretation and presentation to research
321111

บทนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1(1-0-2)
Introduction to Applied Thai Traditional Medicine
ประวัติการแพทย์แผนไทย ปรัชญาของนายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ในการพัฒนาการแพทย์
แผนไทย วิ วั ฒ นาการของเวชกรรมไทย นวดไทยและการใช้ ย าสมุ น ไพร ลั ก ษณะงานเวชปฏิ บั ติ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แ ผนไทยการเตรียมพร้อมเพื่อ
การศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
History of Thai traditional medicine, Professor Ouay Ketsing’s philosophy for the development
of Thai traditional medicine, evolution of Thai traditional medicine, Thai massage and herbal
medicine, characteristic of clinical practice in applied Thai traditional medicine, health promotion
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with Thai traditional medicine, preparation for the readiness to study in applied Thai traditional
medicine
321232 อาการวิทยาและการวินิจฉัยโรค
3(2-2-5)
Symptomatology and Diagnosis
ความหมายและความสาคัญของอาการวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างอาการกับพยาธิวิทยา
พยาธิสรีรวิทยา และการวินิจฉัยโรค ความหมายและสาเหตุของอาการที่พบบ่อยหรือมีความสาคัญ
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
Meaning and significance of symptomatology, relationship of symptoms with pathology,
pathophysiology and diagnosis, definitions and causes of common or important symptoms in modern
medicine
321233 การสืบค้นและการดูแลรักษาในเวชศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
Investigations and Management in General Medicine
หลั ก การสื บ ค้ น โดยการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ แ ละ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หลักการรักษาโดยการใช้ยา การผ่าตัด การใช้รังสี หลักการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคอง การฟื้นฟูสภาพ ด้านการสืบค้นโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา เวชศาสตร์
นิวเคลียร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาโรคโดยการใช้ยา การผ่าตัด การใช้รังสี และหลักการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคอง การฟื้นฟูสภาพ
Principles of investigation using laboratory tests, radiology, nuclear medicine and
electronic equipments, principles of treatment with drugs, surgery, radiation, principles of supportive
treatment, rehabilitation, investigation using laboratory tests, radiology, nuclear medicine and
electronic equipments, treatment with drugs, surgery, radiation, supportive treatment and
rehabilitation
321323 เภสัชเวท
3(2-2-5)
Pharmacognosy
ความรู้เบื้องต้นของสารเคมีจากพืชสมุนไพรคุณสมบัติทางเคมีประโยชน์ทางยาฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของสมุนไพรต่อระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ ถึงพิษวิทยาและการทดลองทางคลินิก พืชพิษ
ลั ก ษณะพื ช ที่ มี พิ ษ อาการพิ ษ การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น วิ ธี ก ารสกั ด แยกสาระส าคั ญ การตรวจ
เอกลักษณ์สาระสาคัญจากพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์และวิธีทางเคมี
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Introduction to phytochemical compounds, their chemical properties and therapeutic uses,
pharmacologic activities of medicinal plants on various human organ systems, toxicity and clinical
trial, poisonous plants and their morphological characters, toxic symptoms and first aids active
constituent extraction methods, medicinal plants identification using microscopic and chemical
techniques
321331 โภชนาการ
2(2-0-4)
Nutrition
ความหมายและความสาคัญของสารอาหาร การคานวณปริมาณสารอาหารที่ร่างกายควร
ได้รับ หลักการบริโภคอาหาร อาหารสาหรับวัยต่างๆ และสาหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการสารอาหาร
พิ เ ศษ โรคที่ เ กิ ด จากโภชนาการ สารพิ ษ ในอาหาร ความรู้ ท างด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยที่ เ กี่ ย วกั บ
โภชนาการ
Meaning and importance of nutrients, daily dietary calculation for the amount of
nutrients needed, dietary principles, food for all ages, and for patients who need extra nutrition,
diseases of nutrition, toxins in food, Thai medical knowledge about nutrition
321334 เวชศาสตร์ทั่วไป 1
4(3-2-7)
General Medicine I
สาเหตุ กลไกการเกิ ด โรค พยาธิ วิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก และการ
วินจิ ฉัยโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ และ ตจวิทยา
เพื่อการเทียบเคียงโรคระหว่างการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกั บ
แพทย์แผนปัจจุบันและการส่งต่อผู้ป่วย
Etiology, pathogenesis, pathology, pathophysiology, clinical manifestation and diagnosis
of common diseases or conditions in medicine, pediatrics, psychiatry and dermatology for matching
the disease between Thai traditional medicine with conventional medicine, communication with
conventional medicine practitioner and patient referral
321335 เวชศาสตร์ทั่วไป 2
4(3-2-7)
General Medicine II
สาเหตุ กลไกการเกิ ด โรค พยาธิวิท ยา พยาธิสรีรวิท ยา ลัก ษณะทางคลิ นิก และ การ
วินจิ ฉัยโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบ่อยทางศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จักษุวิทยา วิทยาโสต
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นาสิก ลาริงซ์และนรีเวชวิทยา การเทียบเคียงโรคระหว่างการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
การติดต่อสื่อสารกับแพทย์แผนปัจจุบันและการส่งต่อผูป้ ่วย
Etiology, pathogenesis, pathology, pathophysiology, clinical manifestation and diagnosis
of common diseases or conditions in surgery, orthopedic surgery, ophthalmology, otolaryngology and
gynecology for matching the disease between Thai traditional medicine with conventional medicine,
communication with conventional medicine practitioner and patient referral
321241 เภสัชกรรมแผนไทย 1
2(1-2-3)
Thai Traditional Pharmacy I
จรรยาเภสัชกรรม หลักการเภสัชกรรมแผนไทย เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัชและ
เภสัชกรรม
Ethics in Thai traditional pharmacy, principle of Thai traditional pharmacy, medicinal
substances, indications, medicinal substances grouping, preparation methods of herbal medicine
321242 เภสัชกรรมแผนไทย 2
2(1-2-3)
Thai Traditional Pharmacy II
โครงสร้างตารับยาไทย การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช ใน
การศึกษาตารับยาไทย หลักการและรูปแบบต่างๆในการปรุงยาของเภสัชกรรมแผนไทย
Structures of Thai medicinal remedies, application of knowledge in medicinal substances,
indications, medicinal substances grouping in the study of Thai medicinal remedies, principles and
compounding techniques of various Thai traditional dosage forms
321343 เภสัชกรรมแผนไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy III
การตัง้ ตารับยา การวิเคราะห์ตารับยา วิธีการผลิตยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อยและไม่ซับซ้อน
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร วิธีการผลิตยา วิธีการบรรจุยา การเก็บรักษายาสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การจัดยา การจ่ายยา การให้คาแนะนาการใช้ยาสมุนไพร
Formulation of herbal remedies, analysis of herbal remedies, common and non-complicated
techniques for production of herbal medicines, quality control of herbal ingredients, herbal
medicine production, pharmaceutical packaging, herbal medicine and products preserving,
drug dispensation, the instructions for use of herbal medicines
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321344 เภสัชกรรมแผนไทย 4
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy IV
การตั้งตารับยา การวิเคราะห์ตารับยา วิธีการผลิตยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อย หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร การประเมินฤทธิ์ของสมุนไพรตารับ การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพของยาสมุนไพร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมแผนไทย
Formulation of herbal remedies, analysis of herbal remedies from herbal plants,
commonly used regulation of good herbal medicines manufacturing, evaluation the effects of herbal
remedies, monitoring and quality control of herbal medicines, laws and regulations relating to the
Thai traditional pharmacy
321251 เวชกรรมแผนไทย 1
2(2-0-4)
Thai Traditional Medicine I
จรรยาแพทย์ หลักการสาคัญของการแพทย์แผนไทย หลักการ แนวคิด และสาระสาคัญของ
พระคัมภีร์เวชศึกษา พระคัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย พระคัมภีร์โรคนิทาน พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์ พระคัมภีร์
ธาตุวิวรณ์ พระคัมภีรว์ รโยคสาร พระคัมภีรป์ ระถมจินดา พระคัมภีรม์ หาโชตรัต
Medical ethics, important principles of Thai traditional medicine, principles, concepts and
the essentials of the scriptures; Vejasuksa, Samuthanwinijchai, Rokenitarn, Dhatuwipunk,
Dhatuwiworn, Worayokasarn, Prathomjinda, Mahachotrat
321252 เวชกรรมแผนไทย 2
2(2-0-4)
Thai Traditional Medicine II
หลักการ แนวคิด และสาระสาคัญของพระคัมภีร์กษัย พระคัมภีรฉ์ ันทศาสตร์
พระ
คัมภีร์ตักศิลา พระคัมภีร์ธาตุบรรจบ พระคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา พระคัมภีร์สิทธิสาระสงเคราะห์ พระ
คัมภีร์อุทรโรค พระคัมภีร์อติสาร พระคัมภีร์มุขโรค พระคัมภีร์ชวดาร พระคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร พระ
คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค พระคัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์ พระคัมภีร์ทิพมาลา พระคัมภีร์อภัยสันตา
พระ
คัมภีร์สรรพคุณยา
Principles, concepts and the essentials of the scriptures; Kasai, Chantasat, Takasila,
Dhatubunchob, Mujchapakantika, Sittisarasongkrao, Utonroke, Atisan, Mukaroke, Chavadan,
Munchusarswichian, Withikuttaroke, Paichitmahawong, Tipmala, Apaisanta, Suppakunya
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321353 เวชกรรมแผนไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Medicine III
หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์
สมุฏฐาน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้คาแนะนา เน้นอาการหรือโรคที่พบบ่อย
หรือไม่ซับซ้อน การเทียบเคียงอาการและการวินจิ ฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน ระบบ
สาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย
Principle of treatment with Thai traditional medicine, history taking, physical examination,
analysis for etiology, diagnosis, treatment plan and counseling, emphasis on common or noncomplicated symptoms/problems or diseases, matching the symptoms and diagnosis with modern
medicine, primary health care system of Thailand
321354 เวชกรรมแผนไทย 4
3(2-2-5)
Thai Traditional Medicine IV
หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์
สมุฏฐาน การวินจิ ฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้คาแนะนา เน้นอาการหรือโรคที่ซับซ้อน การ
เทียบเคียงอาการ ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การส่งต่อผูป้ ่วย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ความหมายของธรรมานามัย หลักการพืน้ ฐานของ
การแพทย์ทางเลือก การส่งเสริมศักยภาพของจิต การใช้สารที่พบในธรรมชาติในการบาบัดรักษาโรค
บทบาทของการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ในการบาบัดโรคและการส่งเสริมสุขภาพ
Principle of treatment with Thai traditional medicine, history taking, physical examination,
analysis for etiology, diagnosis, treatment plan and counseling, emphasis on complicated symptoms,
or disease, matching the symptoms, problems and diagnosis with modern medicine, patient referral,
law related to applied Thai traditional medicine, meaning of natural medicine, basic principles of
alternative medicine, enhancement of the mind’s capacity, the use of natural substances for
treatment, the roles of alternative medicine in treatment and promotion of health
321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
2(1-2-3)
Thai Traditional Therapeutic Massage I
จรรยาบรรณหั ต ถเวชกรรมไทย ร่ า งกายมนุ ษ ย์ แ ละแนวเส้ น หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการนวดไทย
หลักการและแนวคิดการนวดไทยแบบราชสานัก การนวดไทยพืน้ ฐาน
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Ethics in Thai traditional therapeutic massage, anatomy and principle lines in Thai
traditional massage, principle and concepts of court type Thai traditional massage, basic Thai
traditional massage
321262 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
2(1-2-3)
Thai Traditional Therapeutic Massage II
จุดที่ใช้ในการนวดไทยเพื่อการรัก ษา หลักการและวิธีการนวดไทยแบบราชสานักสาหรับจุด
ต่างๆ อาการหรือโรคที่พบบ่อยทางหัตถเวชกรรมแผนไทย หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ
วินิจฉัยโรค การรักษาทางหัตถเวชกรรมแผนไทย การส่งต่อ หลักการและวิธีการใช้ธรรมชาติบาบัดใน
หัตถเวชกรรมแผนไทยและทฤษฎีเส้นประธานสิบ
Points used in Thai traditional therapeutic massage, principles and techniques of court
type Thai traditional massage for various points, common symptoms or diseases in Thai therapeutic
massage, principles of history taking, physical examination, diagnosis, treatment in Thai therapeutic
massage, patient referral, principles and techniques of natural therapy used in Thai therapeutic
massage and the Senpatansip theory
321363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage III
จุดที่ใช้ในการนวดไทยเพื่อการรักษา หลักการและวิธีการนวดไทยแบบราชสานักสาหรับจุด
ต่ า งๆ อาการหรื อ โรคที่ พ บบ่ อ ยทางหั ต ถเวชกรรมไทย หลั ก การซั ก ประวั ติ ตรวจร่ า งกาย การ
วินิจฉั ย โรค การวางแผนการรัก ษา การให้คาแนะนา การส่งต่อผู้ป่วย วิธีก ารรัก ษา หลัก การและ
วิธีการใช้ฤาษีดัดตนและท่าบริหารอื่นๆ การเทียบเคียงอาการหรือโรค และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบัน
Points used in Thai traditional therapeutic massage, principles and techniques of court
type Thai traditional massage for various points, common symptoms or diseases in Thai therapeutic
massage, principles of history taking, physical examination, diagnosis, plan of management,
counseling technique of management for complicated symptoms or diseases, principles and
techniques used to hermitic and administrative positions, referral of patient, matching symptoms or
diseases and diagnosis with conventional medicine
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321364 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage IV
หลักการรักษาด้วยหัตถเวชกรรมแผนไทย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การ
วางแผนการรักษา การให้คาแนะนา การส่งต่อผู้ป่วย วิธีการรักษา สาหรับอาการหรือโรค/ปัญ หาที่
ซับซ้อน การเทียบเคียงอาการหรือโรคและการวินจิ ฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน
Principles of treatment with Thai traditional therapeutic massage; history taking, physical
examination, diagnosis, plan of management, counseling, techniques of plan for complicated
symptoms or diseases, patient referral, matching symptoms or disease, and diagnosis with modern
medicine
321371 การผดุงครรภ์
2(2-0-4)
Midwifery
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ การวินจิ ฉัยการตัง้ ครรภ์ โรคหรือภาวะที่มี
ผลต่อการตั้งครรภ์ กลไกการคลอด หลักและวิธีการทาคลอดในรายปกติ หลักการดูแลมารดาตั้งแต่
ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด หลักการดูแลทารกแรกคลอด การวางแผนครอบครัว หลักการและวิธีการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
Anatomy and physiology of pregnancy, diagnosis of pregnancy, diseases or conditions
that give effect on pregnancy, mechanism of labour, principle and technique for normal labour,
principle of care for pregnant woman through postpartum period, principle of care for the newborn
and family planning, principles and techniques of care for pregnant woman and woman in
postpartum period with Thai traditional medicine
321381 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์
2(0-8-4)
Practice in Midwifery
ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การตรวจครรภ์ การดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์
จนถึ ง หลั ง คลอด การช่ ว ยท าคลอดในรายปกติ การช่ ว ยดู แ ลทารกแรกคลอด และการวางแผน
ครอบครัว การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์และมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
Practice in diagnosis of pregnancy, care of the pregnant woman through postpartum
period, assisting normal labour, care of the newborn and family planning, care of the pregnant
woman and in the postpartum period with Thai traditional medicine
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321412

ระเบียบวิธีวจิ ยั
3(2-2-5)
Research Methodology
หลั ก การและระเบีย บวิธี วิ จัย ประเภทของงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้องกั บ การแพทย์แ ผนไทย
ตัวอย่างงานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยการกาหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การ
กาหนดตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การ
เขียนโครงการและรายงานการวิจัย การประเมินโครงการวิจัย การค้นคว้าและปฏิบัติการวิจัยทางการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
Principle and research methodology, category of research related to Thai traditional
medicine, samples of previous researches related to applied Thai traditional medicine, research
design, selection and determination of problems, objectives, hypothesis, determination and
measurement of variables, conceptual framework, creation and test equipment of research,
population and sample sizes, data collection and statistic selection for data analysis, data
presentation, proposal and research report writing, evaluation of research project, study and
research in applied Thai traditional medicine
321482 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Medicine
หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์
สมุฏฐาน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้คาแนะนา เน้นอาการหรือโรคที่ซับซ้อน
การเทียบเคียงอาการและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การส่งต่อผู้ป่ วย กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์
Principle of treatment with Thai traditional medicine, history taking, physical examination,
analysis for etiology, diagnosis, treatment plan, counseling, emphasis on complicated symptoms or
diseases, matching the symptoms and diagnosis with modern medicine, patient referral, laws and
regulations related to clinical practice in applied Thai traditional medicine
321483 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย
4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Pharmacy
การตั้งตารับยา การวิเคราะห์ตารับยา วิธีการผลิตยาจากสมุนไพรที่ซับซ้อน หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมแผนไทย
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Formulation of medicinal remedies analysis of medicinal remedies complicated techniques
for production of herbal medicines, good manufacturing practice for herbal medicines, laws and
regulations related to Thai traditional pharmacy
321484 ฝึกปฎิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย
4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage
ฝึกปฏิบัติงานหัตถเวชกรรมแผนไทยภายใต้การกากับดูแลอย่างใกล้ชิด การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวดไทยแบบราชสานัก การให้คาแนะนา
การบันทึกข้อมูล งานเวชระเบียน เน้นอาการหรือโรคหรือการปฏิบัติที่พบหรือใช้บ่อยและไม่ซับซ้อน
การส่งต่อผู้ป่วย การเทียบเคียงอาการหรือโรคและการวินจิ ฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน
Practice in Thai traditional therapeutic massage under closed supervision; history taking,
physical examination, diagnosis, plan of management, court type Thai traditional massage,
counseling, data record, medical record, emphasis on common or non-complicated symptoms or
diseases, patient referral, matching the symptoms and diagnosis with modern medicine
321493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practice, learing, gaining experience, improving working skills in applied Thai traditional medicine
in private or government sectors
322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
3(1-4-4)
Principles of Medical Pharmacology
หลักการเกี่ยวกับการใช้ยาบาบัดโรค การเปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกาย หลักการทั่วไปและ
กลไกการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับ โมเลกุล ระดับ เซลล์ ระดับ อวัย วะ ข้อบ่งชี้ ข้อควรระวัง
อาการอันไม่พึงประสงค์ของยา การเสริมฤทธิ์ และการต้านฤทธิ์กันของยา ความเป็นพิษและการแก้พิษ
Principle of drug treatment, drug metabolism, general basic and mechanism of action of
prototype drugs at molecular, cellular and organ level, indication, precaution adverse drug reaction,
drug synergy and antagonization, toxicity and antitoxic
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324322 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 1
2(1-2-3)
First Aid and Essential Patient Care I
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลบาดแผลชนิดต่างๆ เลือดออกมาก แผลไฟไหม้ งูพิษกัด แมลงสัตว์กัด
ต่อย การได้รับสารพิษ การหมดสติ การห้ามเลือด การพันผ้าพันแผล การเข้าเฝือก การเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บ การจัดการภาวะวิกฤตทางด้านสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ การช่วยฟื้นคืนชีพ และการส่ง
ต่อผู้ป่วย ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
General history taking, physical, preliminary diagnosis from histological symptoms,
physical examination, patient caring for common illness, first aid, wound dressing, snake and insect
bite, poisoning, shock, stop bleeding, the bandaging, splinting, transporting of patient, public health
crisis management in Primary Health Care (PHC) level, Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR),
patient referral, practices for first aid
341211

พฤกษศาสตร์การแพทย์
3(2-2-5)
Medical Botany
คาจากัดความของเภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของยา
จากธรรมชาติ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิทยา การตรวจสอบลักษณะทางจุลภาคของผงยาสมุนไพร และ
สมุนไพรที่ใช้ในสาธารณสุขมูลฐาน การให้คาปรึกษาด้านการประยุ กต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุ มชน
ประโยชน์ในการใช้เป็นยา เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ รู้จักอนุรักษ์สมุนไพรที่กาลังจะสูญพันธ์ การเก็บตัวอย่าง
และถนอมพืชสมุนไพร
Definition of pharmacognosy and natural products, basic knowledge in drug of natural
origin, morphology, taxonomy, microscopic description of powdered drugs and Thai medicinal plants
for use in primary health care, consultant for usage in community, benefit of the using herbal plant
as a drug or food supplement, preservation of endangered to extinct plant, collecting sample and
preservation of herbal sample
361203

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(3-2-6)
Microbiology and Parasitology
แบคทีเรีย ไวรัส และรา ที่มคี วามสาคัญทางการแพทย์ แหล่งและพาหะแพร่เชื้อ รูปร่างลักษณะ
และคุณสมบัติ การก่อโรค การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น โปรโตซัว หนอนพยาธิ สัตว์ขาข้อ
และสัตว์มีพิษที่มีความสาคั ญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยในประเทศไทย รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต
วิทยาการระบาด แนวทางในการวินิจฉัยปรสิตเบื้องต้น และหลักการควบคุมป้องกัน ส่วนประกอบของ
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ระบบภูมคิ ุ้มกันและการทางานของส่วนประกอบเหล่านั้น บทบาทของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการเกิด
โรคและในการก่อโรค หลักการทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยโรค ทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและ
การรักษาโรค
Micro-organism including bacteria, viruses and fungi of medical importance are described in
terms of source and vector, morphology, properties, diseases and basic laboratory investigations,
morphology, life cycle, epidemiology, basic guidelines for the diagnosis and principles of control of diseases
caused by protozoa, helminthes, arthropods and venomous animals of medical importance and common in
Thailand, components of immune system and function of each component, Roles of immune system in
resistance to and causing disease, principles of immunological diagnosis, prevention and treatment of
diseases
363218 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ และการเจริญและพัฒนาการขั้นพื้นฐานของระบบ
ต่างๆ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย และโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ
สืบพันธุ์ ระบบฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สกึ
Fundamental of human gross anatomy, histology and embryology and development of various
systems including integument, skeletal, muscular, endocrine, sensory and special senses organs
365212 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิยามและหลัก การของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุ ล ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน และ
การควบคุมการ กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อการดารงชีวิต
ชีวพลังงานศาสตร์ความสัมพันธ์ของวิถีเมทาบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ
และชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ
Definition and principle of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules
including carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, genetic expression, protein synthesis and
regulation, regulation mechanisms of hormone actions, roles of nutrition on life style, bioenergetics,
integration of metabolism pathways, relationship between biochemistry and disorders and
biochemistry of blood and urine
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366213

พยาธิวทิ ยา
3(2-3-6)
Pathology
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนื้อเยื่อรวมทั้งอวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตรายและเกิดโรค
โดยทั่วไป ตลอดจนผลการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิสภาพที่มีต่อการทางานของอวัยวะนั้นๆอันเป็นการแสดง
อาการของโรคระบบต่างๆ
Cell, tissue and organ adaptation responding to injuries and common diseases, pathological
changes affecting to organ functions, clinical manifestations of diseases in body system
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานทั่วไปของร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยา
ของเซลล์ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
และการทางานร่วมกันของระบบเหล่านี้ในการควบคุมและการรักษาสมดุลของร่างกาย ให้อยู่ในภาวะ
ปกติ
Human body functions and mechanisms of how various body systems, cellular physiology,
nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system,
urinary system, endocrine system, reproductive system and body temperature regulation, function system
and maintain normal physiological state of whole organism
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
2. เลขในลาดับที่ 4
(2.1) เลข 1
(2.2) เลข 2
(2.3) เลข 3
(2.4) เลข 4
3. เลขในลาดับที่ 5
(3.1) เลข 1
(3.2) เลข 2
(3.3) เลข 3
(3.4) เลข 4
(3.5) เลข 5
(3.6) เลข 6
(3.7) เลข 7
(3.8) เลข 8
(3.9) เลข 9
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
กลุ่มวิชาแพทย์ทางเลือก
กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์และการออกฤทธิ์ของยา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ ฐาน
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
กลุ่มวิชาเวชกรรมแผนไทย
กลุ่มวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย
กลุ่มวิชาการผดุงครรภ์
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ
กลุ่มวิชาบูรณาการ สหกิจศึกษา / การฝึกงาน /
การศึกษาอิสระ
อนุกรมของรายวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
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3.2 ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1*

2*

ชื่อ – สกุล
นายปวีณ คันศร

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
11014008XXXXX

นางสาวมนต์วลี ชานาญยา

15707000XXXXX

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม.

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
(การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก)
แพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
(การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก)
แพทย์แผนไทยประยุกต์
เชี่ยวชาญการตลาด
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
แพทย์แผนไทยประยุกต์
(เกียรตินยิ ม)
แพทย์แผนไทยประยุกต์
แพทย์แผนไทยประยุกต์
(เกียรตินยิ ม)
แพทย์แผนไทยประยุกต์
(เกียรตินยิ ม)

วท.บ.
วท.ม.

3

นางสาวขวัญชาญา ขันแปง

35506003XXXXX

อาจารย์

4

นางสาวนาฏนิดา จันทราช

15601001XXXXX

อาจารย์

พทป.บ
บธ.ม.
พทป.บ.
ปวส.
พท.บ.

5
6

นางสาวผดุงนารี แสนเมือง
นายพงศธร ศิลาเงิน

14099002XXXXX
16398000XXXXX

อาจารย์
อาจารย์

วท.บ.
พทป.บ.

7

นางสาววิริญญา

16599002XXXXX

อาจารย์

วท.บ.

หนูสอน

*หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา(พ.ศ.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551
2555

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนอายุรเวท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551
2554
2552
2547
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
1

2

ชื่อ – สกุล
นายไมตรี สุทธจิตต์

นายปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม

3

นายมารุต แก้ววงศ์

4

นางสาวณัฎฐินี นันทาทอง

5

นางสาวขวัญชาญา ขันแปง

6

นายนกิจ จันทร์สมุทร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ

คุณวุฒิ
Ph.D.

วท.ม.
วท.บ.
รองศาสตราจารย์
Dr.rer.Nat.
(magna cum laude)
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
ว.ว.
พ.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
พทป.บ.
ปวส.
อาจารย์
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Biochemistry

ชีวเคมี
เคมี (เกียรตินยิ ม)

พยาธิวทิ ยา
เทคนิคการแพทย์
Physiology
สรีรวิทยา
ชีววิทยา
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต
เชี่ยวชาญการตลาด
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
พยาธิวทิ ยา
ชีววิทยา (เกียรตินยิ ม)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา(พ.ศ.)

Faculty of Medicine and Biomedical Sciences,
State University of New York at Buffalo, N.Y.,
USA.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Eberhard Karls Universitaet, Tuebingen, Federal
Republic of Germany
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Jichi Medical University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2513

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนอายุรเวท
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา

2507
2505
2527
2517
2514
2553
2548
2545
2552
2546
2554
2552
2547
2554
2549
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ลาดับ
7
8*

9
10
11*

ชื่อ – สกุล
นางสาวนาฏนิดา จันทราช
นายปวีณ คันศร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

นางสาวผดุงนารี แสนเมือง
นายพงศธร ศิลาเงิน
นางสาวมนต์วลี ชานาญยา

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

12

นางสาววิชุดา นิพธิ พิบูลย์สุข

อาจารย์

13
14

นางสาววิริญญา หนูสอน
นางสาวสุนันทา ตั้งนิติพงศ์

อาจารย์
อาจารย์

15

นางสาวศรีสุดา เจริญดี

อาจารย์

16

นายอานนท์ พัดเกิด

อาจารย์

*หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พท.บ.
วท.ม.

แพทย์แผนไทยประยุกต์ (เกียรตินยิ ม)
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข(การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
แพทย์แผนไทยประยุกต์
แพทย์แผนไทยประยุกต์
แพทย์แผนไทยประยุกต์ (เกียรตินยิ ม)
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข(การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา(พ.ศ.)
2555
2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551
2552
2555
2555

แพทย์แผนไทยประยุกต์
ชีววิทยา
วิทยาการพืช
แพทย์แผนไทยประยุกต์ (เกียรตินยิ ม)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
Health Promotion
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
พยาบาลศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Bergen
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551
2550
2547
2552
2553
2540
2548
2542
2537
2551
2549

วท.บ.
วท.บ.
พทป.บ.
วท.ม.

พทป.บ
วท.ม.
วท.บ.
วท.บ.
วท.ม.
พย.บ.
M.Phil.
วท.ม.
พย.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายวีระพล จันทร์ดยี ่งิ

ศาสตราจารย์

2

นายสีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์

รองศาสตราจารย์

3

นางสาวกาญจนา ใจจ้อย

ลาดับ

อาจารย์

4

นายจตุพงศ์ สิงหราไชย

อาจารย์

5

นายวินัย สยอวรรณ

อาจารย์

6

นายเดชาธร อธิจิรกุล

อาจารย์

7

นายเธียรชัย คฤหโยธิน

อาจารย์

8

ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ว.ว.
พ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.ด.
วท.ม.
พย.บ.
วท.ด.
วท.บ.
วท.ด.

สูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา
แพทยศาสตรบัณฑิต
เภสัชวิทยา
สัตวแพทยศาสตร์
เภสัชวิทยา
เภสัชวิทยา
พยาบาลศาสตร์
วิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก)
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ภ.ม.
ภ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
วปอ.
วท.บ.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
แพทยศาสตรบัณฑิต
ศัลยกรรมทั่วไป
แพทยศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
เกษตรศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา(พ.ศ.)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมาวิทยาลัยขอนแก่น

2526
2522

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545
2541
2554
2545
2555

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2527
2521
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ

9

นายนิรันดร์ วิพันธ์เงิน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

10

นายวิเชียร ทองแม้น

อาจารย์

11
12

นายเธียรธรรม อภิจรรยาธรรม
นางสุภาพร วิสุงเร

อาจารย์
อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
วท.บ.
ปวส.
พทป.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ปวส.

สาขาวิชา
พฤกษศาสตร์
ชีววิทยาประมง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
แพทย์แผนไทยประยุกต์
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โรงเรียนอายุรเวท
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนอายุรเวท

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา(พ.ศ.)
2550
2545
2550
2547
2552
2553
2550
2547

65
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ในการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ข องสาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ เป็ น การฝึ ก เพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ใ นการเรีย นการสอนเพื่อให้นิสิตมีทัก ษะภาคปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ การฝึกภาคปฏิบัติจะฝึกที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพ
ตาบล โรงพยาบาลต่างๆ โดยยึดหลักความสัมพันธ์ระหว่างการนาภูมปิ ัญญาด้านการแพทย์แผนไทยมา
ใช้ผสมผสานเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาสุขภาพของ
ผู้ป่วย สามารถเป็นผู้นาในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน เช่น สมุนไพรพื้นบ้าน
ภูมปิ ัญญาในการดูแลสุขภาพท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบ่งการฝึกเป็น 2 ระดับคือ
1. การฝึก ปฏิบัติทัก ษะทางการแพทย์แผนไทยประยุ กต์ เป็นการฝึก ปฏิบัติทักษะทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย และ
ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ ในสถานผลิตยาแผนโบราณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และ/หรือ
โรงพยาบาลอื่นๆ ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะอนุกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่
ทางคณะได้ทาความร่วมมือไว้
2. การฝึกงานวิชาชีพ เป็นการฝึกวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยบูรณาการความรู้
ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อใช้ในการทาเวชปฏิบัติทางการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาสุขภาพของผูป้ ่วย โดยยึดรูปแบบการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็น
หลัก (Problem-Based Learning: PBL) วางแผนและดาเนินการตามแผนการรักษา ประเมิ นและสรุปผล
จัดทาเป็นกรณีศึกษา โดยฝึกงานในโรงพยาบาลและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของคณะอนุกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ได้ทาความร่วมมือไว้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 มีภาวะผู้นาและสามารถทางานเป็นทีม
4.1.4 เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.1.5 สามารถประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย
4.1.6 สามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน และวางแผนเพื่อแก้ไข พัฒนา
ปัญหาสุขภาพของชุมชน
4.1.7 สามารถส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดขึน้ ในชุมชน
4.1.8 ให้บริการวิชาการด้านการสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป
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4.2 ช่วงเวลา
รหัสวิชา
รายวิชา
321381 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์

หน่วยกิต
2(0-8-4)

321482

ฝึกปฏิบัติการเวชกรรม
แผนไทย

4(0-8-4)

321483

ฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรม
แผนไทย

4(0-8-4)

321484

ฝึกปฏิบัติการหัตถเวช
กรรมแผนไทย

4(0-8-4)

321493

การฝึกงาน

6 หน่วยกิต

ชั้นปี ภาคการศึกษา การจัดเวลาและตารางสอน
3
ปลาย
รวม 64 ชั่วโมงตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน
4
ต้น
รวม 128 ชั่วโมงตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน
4
ต้น
รวม 128 ชั่วโมงตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน
4
ต้น
รวม 128 ชั่วโมงตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน
4
ปลาย
รวม 270 ชั่วโมง ตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
เนื่องจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ความเห็นชอบดังที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หน้า 4 นั้นจาเป็นต้องอาศัย
บุคลากรซึ่งเป็นบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่จะตั้งคาถาม ค้นคว้า วิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์คาตอบ รวมทั้งสามารถวางแผนวิจัยได้ หลักสูตรจึงกาหนดให้
นิสิตได้ศึกษากระบวนการขั้นตอนเหล่านี้จากรายวิชา 247111 (ชีวสถิติ) และรายวิชา 321412 (ระเบียบ
วิธีวิจัย)
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลังจากการเรีย นรู้กระบวนการขั้นตอนสาคัญ ของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การตั้ง
คาถาม การค้นวิเคราะห์ และประเมินข้อมูล การสังเคราะห์คาตอบ และวางแผนงานวิจัยแล้ว นิสิต
แต่ละกลุ่มจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในการตั้งคาถามเกี่ย วกั บ
หัว ข้อหรือเรื่องที่ส นใจทางการแพทย์แผนไทย เมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากอาจารย์ จะช่วยกั นค้น
วิเคราะห์และประเมินข้อมูล และสังเคราะห์ตาตอบจากผลการประเมินข้อมูล เพื่อนาเสนอให้ที่ป ระชุม
นิสิตได้วิจารณ์ให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจะช่วยกันพัฒนาแผนงานวิจัยเพื่อเสนอให้ที่ประชุมวิจารณ์
ให้ความคิดเห็น
5.2 มาตรฐานการเรียนรู้
5.2.1 สามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจทางการแพทย์แผนไทยได้
5.2.2 สามารถค้น วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลได้
5.2.3 สามารถสังเคราะห์คาตอบจากผลการประเมินข้อมูลได้
5.2.4 สามารถวางแผนวิจัยได้
5.2.5 สามารถนาเสนอผลงานการค้น ประเมิน และสังเคราะห์ข้อมูล และแผนงานวิจัยได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และต่อเนื่องถึง ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงเป็นระยะๆ ในช่วงชั้นปีที่ 3 และช่วงชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นสิ ิตดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามที่กาหนด รวมทั้งปรึกษากับอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาได้
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานที่นสิ ิตนาเสนอเป็นระยะๆ เพื่อดูพัฒนาการและคุณภาพงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

1

1
2

3

3. ด้านภาวะผู้นา

1

2

3

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
บู ร ณาการการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ในรายวิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ งและในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
มีก ารบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริย ธรรม
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ป่วยและชุมชนเป็น
ฐาน ให้ ค วามส าคั ญ และปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม
จริย ธรรมในการดารงชีวิต อย่า งต่ อเนื่อ งตลอด
หลักสูตร
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก
ให้นสิ ิตต้องทางานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา
และสมาชิกกลุ่ม
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้
นิสิตร่วมกิจกรรมและส่ งเสริ มการแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออก
กาหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง
การมี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ส่วนรวม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หลักสูตรนี้กาหนดผลการเรียนรู้ตาม มคอ. 1 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระดับปริญญา
ตรี และของมหาวิท ยาลั ยพะเยา ส าหรับ กลยุ ทธ์การสอนและการประเมินผล ได้เ ลือกใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสมกั บ ผลการเรีย นรู้ แต่ล ะด้ านจากกลยุ ท ธ์ก ารสอนและการประเมิ นผลของ มคอ. 1 สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระดับปริญญาตรี และของมหาวิทยาลัยพะเยา
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2.1 ด้านที่ 1: คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่วญ
ิ ญูชนพึงมี อาทิ มีวนิ ัย
ความรั บ ผิ ด ชอบ ความเมตตากรุ ณ า ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละ
จิตส านึก ต่อสังคม และตระหนัก ในคุณค่าของการอนุรัก ษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
3. สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ / ปัญหาทั่วไปและทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรมและสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ให้ค วามส าคัญ กับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสีย สละ ซื่อสัตย์
สุจริต และเคารพกฎระเบียบของนิสิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง
2. กาหนดให้ทุกรายวิชามีการออกแบบและจัดการเรียนการสอน โดยการ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวติ ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
3. สร้างความตระหนักและบูรณาการ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพใน
ทุกรายวิชาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
4. จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบ ภาวะผู้นา ทางาน
เป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
5. จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในสิทธิของประชาชนและศัก ดิ์ศรี
คุณค่าของความเป็นมนุษย์
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมิ น พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนิ สิ ต ระหว่ า งเรี ย นตลอด
หลักสูตรทั้งในชั้นเรียนโดยผู้สอน
2. ประเมิ น พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
3. สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข
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2.2 ด้านที่ 2: ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ที่ เ ป็ นพื้ น ฐาน ท าให้ เ ข้ า ใจตนเอง สั ง คม ธรรมชาติ
แวดล้อม และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษา
2. มี ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื้ น ฐาน และ
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
3. มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค์ความรูใ้ หม่
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีวิธีการสอนต่างๆ เช่น
การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมเพื่อ
สั ง เคราะห์ ค วามรู้ ห รื อ ประยุ ก ต์ ค วามรู้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หา การปฏิ บั ติ ใ น
ห้องปฏิบัติการหรือห้องฝึกทักษะ การเรียนรู้จากกรณีปัญหา เพื่อให้นิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีและสาระสาคัญเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
ประยุ ก ต์ โดยเฉพาะด้า นการรั ก ษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การส่ง เสริ ม
สุขภาพ การป้องกันโรค ตามลาดับ และมีความรู้ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สาธารณสุ ข ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ มนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์
นิติศาสตร์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมิน รวมทั้งบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายจาก
ผูส้ อนผูเ้ รียน เพื่อนนิสิต และผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก ดังนี้
1. การทดสอบ
2. การประเมินชิน้ งาน
3. การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. การประเมินผลการอภิปราย
5. การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
6. การประเมินพัฒนาการของผูเ้ รียน
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2.3 ด้านที่ 3: ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้นหา รวบรวม และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหา
2. สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
และสังเคราะห์แนวทางหรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องทั่วไป
และด้านวิชาการ / วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์
3. ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเ คราะห์
สร้างสรรค์ แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วย
ตนเองและในกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้รูปแบบ
และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วม
แรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา การเรียนโดยใช้
สถานการณ์จาลอง การสอนโดยใช้กรณีศึกษา การเรียนโดยการปฏิบัติจริง
และการจัดทาโครงงาน เป็นต้น
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. การประเมินกระบวนการคิด
2. การทดสอบความสามารถในการคิด
3. การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษา
และวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา รายงานการศึ ก ษาอิ ส ระ รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา
2.4 ด้านที่ 4: ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน โดยตระหนักในคุณค่า
และความรูส้ ึกของความเป็นมนุษย์
2. สามารถทางานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นาหรือสมาชิกของ
กลุ่ม มีค วามคิดริเ ริ่มในการวิเ คราะห์ปัญ หาและมีส่วนช่วยและเอื้อต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่ม
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3. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
4. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น การมี ป ฏิ สัม พั นธ์ ระหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ
ผูเ้ รียน ผูเ้ รียนกับผูส้ อน ผูเ้ รียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผูเ้ รียนกับ
ผู้รับบริการ โดยการมอบหมายให้ทากิจกรรมหรือผลงานที่ ต้องมีปฏิสัมพันธ์
กั บ ผู้อื่น การฝึก ทัก ษะ การท างานเป็ นทีม ทั้งในชั้น เรี ย นและกิ จกรรมเสริ ม
หลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการทางานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
3. การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2.5 ด้านที่ 5: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ได้ อ ย่ า งเหมาะสมในการศึ ก ษาค้ น คว้ า และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการฟัง การพูด การเขีย น
รวมทั้งสามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกันได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในระบบ
การแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย อย่ างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
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บุคคล ทั้งการพูด การฟังและการเขียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เป็นฐาน
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
2. ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น และทั ก ษะการสื่ อ สารกั บ
ผูร้ ับบริการ
3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
4. ประเมินผลงานที่นิสิตได้วิเคราะห์เ ชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.6 ด้านที่ 6: ทักษะพิสัยการปฏิบัติการวิชาชีพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยการปฏิบัติการวิชาชีพ
1. มีความสามารถในการทาหัตถการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตาม
มาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยการปฏิบัติการ
วิชาชีพ
กลยุทธ์การสอนที่สาคัญคือ ใช้กระบวนการสอนลักษณะพิสัยอย่าง
ครบวงจร
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยการปฏิบัติการวิชาชีพ
กลยุทธ์การสอนที่สาคัญคือ การประเมินโดยการสังเกตใน
สถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง
2.7 ด้านที่ 7: สุนทรียศิลป์
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
1. มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
1. จัดการเรียนการสอน โดยให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บรรยายให้สวยงาม เช่น ใบงาน การสรุปบทเรียน
รายงานทางวิชาการ รวมถึงมีการนาเสนอข้อมูลของงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยสื่อต่างๆ โดยมีคะแนนความสวยงามมอบให้
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2. จัดการเรียนการสอน โดยมีเสียงดนตรีหรือเสียงธรรมชาติบรรเลงเบาๆ
เพื่อให้นสิ ิตเกิดอารมณ์สุนทรีย์
3. จั ด การเรี ย นการสอน โดยมี ก ารศึ ก ษาดู ง านในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรม หรือมีการนารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประกอบการ
สอน
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
1. ประเมินความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของผลงานที่นิสติ ทา
2. ประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดย
มีเสียง ดนตรีหรือเสียงธรรมชาติบรรเลงเบาๆ
3. ประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อจัดการเรียนการสอน โดยมี
การศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือมีการนารูปภาพที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประกอบการสอน
2.8 ด้านที่ 8: ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ โดยการมอบหมายให้
2. นิสติ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล การนาเสนอหน้าชั้นเรียน และ
การอภิปรายหมู่
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
1. ประเมินการดูแลสุขภาพ และบุคลิกภาพของนิสิต
2. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร และนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
3. ประเมินความสามารถในการอภิปรายหมู่ของนิสิต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2

3

1

4

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3





ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

o ความรับผิดชอบรอง

2

3

1

o









2

3

ทักษะการ
ทักษะ
พิสัยการ สุนทรีย ส่งเสริม
สุขภาพ
ปฏิบัติการ ศิลป์
และพัฒนา
วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
1

1

1

2






o
o
o
o

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003134 อารยธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
กลุ่มวิชาพลานามัย
004150 กอล์ฟ
004151 เกม
004152 บริหารกาย

o



o

o











o

o









o








o
o
o

o
o
o
o

o


o
o
o
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
004154 ว่ายน้า
004155 ลีลาศ
004156 ตะกร้อ
004157 นันทนาการ
004158 ซอฟท์บอล
004159 เทนนิส
004160 เทเบิลเทนนิส
004161 บาสเก็ตบอล
004162 แบดมินตัน
004163 ฟุตบอล
004164 วอลเลย์บอล
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ

2

3

4

ความรู้

1

o
o
o

o
o
o

o
o

o




















o

o

2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปัญญา

3

1

o

o

o

o




2

3
































1

2

o

3

4

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o





ทักษะการ
ทักษะ
พิสัยการ สุนทรีย ส่งเสริม
สุขภาพ
ปฏิบัติการ ศิลป์
และพัฒนา
วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
1

1

1

2















o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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รายวิชา

2

3

1

2

3

4



o











o








































o


















o





คุณธรรม จริยธรรม

1
005173 ทักษะชีวติ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวติ
003132 ไทยกับประชาคมโลก

1

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

2

3

ความรู้

4

1





o







o
o


o



2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปัญญา

3

o
o


o
o
O






o







o



o



1

1

1


o
o

o
o

o

ทักษะการ
ทักษะ
พิสัยการ สุนทรีย ส่งเสริม
สุขภาพ
ปฏิบัติการ ศิลป์
และพัฒนา
วิชาชีพ
บุคลิกภาพ


o
o

o

o

o
o

o

2
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รายวิชา

2

3

4

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3



o



o

o





o

o

o

o

o



o







o

o







o





o







คุณธรรม จริยธรรม

1
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
003135 การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พืน้ ฐาน
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ใน
ยุคสารสนเทศ
006143 ยาและสารเคมีใน
ชีวติ ประจาวัน
006144 อาหารและวิถีชวี ิต
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้
ตัว
006245 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวติ ประจาวัน

3

ความรู้

3

1

2



o









o



2

4

1









2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปัญญา

3

1



o





o

o

o









o



o

















o



o



1

2

1

o

o









o

o



o

o

o

o

1



o


ทักษะการ
ทักษะ
พิสัยการ สุนทรีย ส่งเสริม
สุขภาพ
ปฏิบัติการ ศิลป์
และพัฒนา
วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์

2

3

ความรู้

4

1



o





o


o
















o




2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปัญญา

3

1

2




















3

1

2

3

4

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3



ทักษะการ
ทักษะ
พิสัยการ สุนทรีย ส่งเสริม
สุขภาพ
ปฏิบัติการ ศิลป์
และพัฒนา
วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
1

1

1

2



หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาแกน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
243101 ชีววิทยา 1
244103 ฟิสิกส์เบือ้ งตัน
247111 ชีวสถิติ
322302 หลักเภสัชวิทยาทาง
การแพทย์
324322 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ่วยเบือ้ งตัน 1
341211 พฤกษศาสตร์ทางการแพทย์
361203 จุลชีววิทยาและปริสิตวิทยา
363218 กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน


o


o

o
o

o




o

o

o
o


o
o
o

o

o


o
o


o
o


o



o
o


o

o


o


o


o

o
o

o
o


o

o

o

o
o
o
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
366213 พยาธิวทิ ยา
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
321111 บทนาทางการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
321232 อาการวิทยาและโรควินจิ ฉัย
321233 การสืบค้นและการดูแลรักษา
ที่ใช้บ่อยในเวชศาสตร์ทั่วไป
321323 เภสัชเวท
321331 โภชนาการ
321334 เวชศาสตร์ทั่วไป 1
321335 เวชศาสตร์ทั่วไป 2
กลุ่มวิชาชีพแพทย์แผนไทย
321241 เภสัชกรรมแผนไทย 1





2

3

4

ความรู้

1

2





3

1

2

3

1

2

o



o
o

o

o

o
o

o
o



o




































o







ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปัญญา




















3

4

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3



1

1

1

2

o

o






o

o

o































ทักษะการ
ทักษะ
พิสัยการ สุนทรีย ส่งเสริม
สุขภาพ
ปฏิบัติการ ศิลป์
และพัฒนา
วิชาชีพ
บุคลิกภาพ







o
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คุณธรรม จริยธรรม

1
321242 เภสัชกรรมแผนไทย 2
321243 เภสัชกรรมแผนไทย 3
321244 เภสัชกรรมแผนไทย 4




321251 เวชกรรมแผนไทย 1
321252 เวชกรรมแผนไทย 2
321253 เวชกรรมแผนไทย 3
321254 เวชกรรมแผนไทย 4
321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
321262 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
321263 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
321264 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4
321371 การผดุงครรภ์
321412 ระเบียบวิธีวิจัย
การฝึกปฏิบัติงาน
321381 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์
321482 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย












2






3

4









o
o




o
o
o
o















1

2

o
o

3

1

2







o





o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o














o
o




4























o

o
o
o
o







o


o

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

3

1

2
















o
o









o
o



o
o









o
















3

o

1

2



o


o




















































o
o



ทักษะการ
ทักษะ
พิสัยการ สุนทรีย ส่งเสริม
สุขภาพ
ปฏิบัติการ ศิลป์
และพัฒนา
วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
1

1

o
o
o
o

o

o
o
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321483 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย
321484 ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผน
ไทย

คุณธรรม จริยธรรม

1

2









3


4


1

2

3

1

2

o

















4








o







ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

3

1

2

3






o

o

ทักษะการ
ทักษะ
พิสัยการ สุนทรีย ส่งเสริม
สุขภาพ
ปฏิบัติการ ศิลป์
และพัฒนา
วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
1

1
o

1

2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวั ด ผลและการส าเร็จการศึก ษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ดาเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)
2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.2.3 ดาเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และนาผลการวิจัยมาพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู
หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลีย้ ง
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม การสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็น
อันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติ ให้
ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ี่กาหนด
2.1.2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องที่มี
ส่วนร่วม
2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้าน การจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้
ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการแพทย์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการขอ
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ การเขี ย นวิ จั ย การเขี ย นบทความ โดยเน้ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน เพื่ อ
สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย
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2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดาเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้อาจารย์มคี วามรูแ้ ละทักษะที่ทันสมัย
2.2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยควบคู่ไปกับองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็น เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับ ผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
การประกันคุณภาพการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวางแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อจัดซื้อตารา วารสาร โสตทัศนูป กรณ์ วัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุน การเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนิสติ แหล่งงบประมาณ ได้แก่
(1) งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา
(2) งบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนั ง สื อ ต ารา เอกสารและวารสารที่ ใ ช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอนส่ วนใหญ่มีอยู่ใ น
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือมีการยืม
หนังสือจากสถาบันอุด มศึก ษาอื่นๆ โดยผ่านทางศูนย์บ รรณสารและสื่ อการศึก ษา ซึ่งมีรายการที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จาแนกตามรายการดังนี้
จานวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ภาษาไทย
49,285 เล่ม
ตาราเรียน
ภาษาต่างประเทศ
16,538 เล่ม
ภาษาไทย
91 เล่ม
วารสาร
ภาษาต่างประเทศ
42 เล่ม
(วีดิทัศน์ แผ่นดิสก์ เทปบันทึกเสียง
2,157 ชุด
โสตทัศนวัสดุ
ซีดรี อม)
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ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
Lexis – Nexis
DAO
MD CONSULT
PQ Medical Library
Springer Link
Science Direct
Grolier Online
นอกจากนี้ยังมีบ ริก ารยืมหนังสือจากห้องสมุดของคณะต่างๆที่จัดการเรีย นการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งบริการข้อมูลสารสนเทศ และสืบค้นข้อมูลทางไกล
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
2.3.2 จัดห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ นิสติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถ
สืบค้นและแสวงหาความรู้ได้จากหนังสือ ตารา และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภายใน
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.3.3 จัดห้องอ่านหนังสือคณะแพทยศาสตร์
2.3.4 จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้นิสิตตามที่ต่างๆ ได้แก่ Self study room ของนิสิตห้อง
สอนปฏิบัติการและห้องคอมพิวเตอร์ในอัตราส่วนนิสิต:จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 5:1
2.3.5 บริ ห ารจั ด การให้ นิ สิ ต สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ความรู้ จ ากฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะแพทย์จัดสรร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2.3.6 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีสว่ นร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
2.3.7 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.3.8 ประสานงานและสนับสนุนให้มีตาราและสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่งฝึกอย่าง
เพียงพอ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึกมีส่วนร่วม
2.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพีย งพอของทรัพยากรของอาจารย์ นิสิต และ
ผูช้ ่วยสอนในแหล่งฝึกทุกปี
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2.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกณ์ ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
2.4.4 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบและดาเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญ
ในการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกาหนด
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การเยี่ยมสอน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติมาให้กับนิสิต โดยคณาจารย์ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือมีวุฒกิ ารศึกษาอย่างต่าปริญญาตรี
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วางแผนและดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีวุฒิ
การศึกษาอย่างต่าระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามความต้องการของ
คณะ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
วางแผนการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน โดยการอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อสามารถ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งการเรียนในชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการ และการทาวิจัย
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5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
5.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึกษาทางวิชาการให้กับ นิสิตทุกคน พร้อมทั้ง
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทากิจกรรมเสริมของหลักสูตรแก่นิสติ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
การอุทธรณ์ของนิสติ เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่
ได้มมี ติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสุขภาพวิถีไทยเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับระบบบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร จึงกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และสร้างความพึงพอใจให้กับผูใ้ ช้บัณฑิต จะดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจะดาเนินการติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ
ตลอดจนการค้นคว้าศึกษาวิจัย เพื่อนามาประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของสถานประกอบการ
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล อย่างต่อเนื่อง
2. ดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม และติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
หน่วยงานต่างๆ ภายหลังจากจบการศึ กษาไปแล้วเป็นระยะๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน และตัวบัณฑิตเอง
3. ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และสร้างความพึงพอใจให้กับผูใ้ ช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ก าหนดผลการด าเนิ น งานบรรลุ ต ามเป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง หมดอยู่ ใ นระดั บ ดี ต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี
การศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80
มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม
พัฒนา และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่ อนการเปิด สอน ในแต่ล ะภาคการศึก ษาให้ค รบทุ ก
รายวิชา
4. มี ร ายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. มีรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่ ร ายงานใน มคอ.7
ปีที่ผา่ นมา
8. อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอนทุกคน
9. อาจารย์ประจาทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
13. ระดับความพึงพอใจของนิสิต ต่อคุณภาพการสอน
รวมทุกรายวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม
5.0
14. ระดับความพึงพอใจของนิสิต ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 กาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน และ/หรือมีการปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทั้ง 6
ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต การสอบถาม จากนิสิต รวมทั้งการ
ประเมินผลสั มฤทธิ์ ของผู้เ รีย นตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึก ษาที่ก าหนดในรายละเอีย ดของ
หลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จั ด ประชุ ม การประเมิ น ผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบราย วิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
1.1.4 คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุ ทธ์ก ารสอน และ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิ สิ ต ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย์ ทุ ก คน เมื่ อ สิ้ น สุ ด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน
1.2.3 คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต ร อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบรายวิช า และอาจารย์ ผู้ ส อน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัย
จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผล
ของหลักสูตร ได้แก่
นิสติ และบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสติ ชั้นปีสุดท้าย บุคลากรสนับสนุน ผูช้ ่วยสอนใน
แหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และ
สังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์กาหนดให้ใ ช้ระบบการประกั นคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล
การดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้
ที่ ก าหนดของหลั ก สู ต ร โดยผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น คื อ คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเพื่อเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัด ประชุมนาเสนอผลการประเมิ นหลั ก สู ตรต่อ อาจารย์ป ระจ าหลัก สูต ร อาจารย์ป ระจ า
อาจารย์พิเ ศษ ผู้ช่ว ยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและบุคลากรสนับ สนุนการเรียนการสอน เพื่อรับ ทราบ
ตรวจสอบผลการดาเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
และแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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